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ΑΗΟΌΜΕΝΊ, 

ΒΈΜΕΜΕ ἔλε ἀαισἠίον ὁ (αι, α γονέα! γε ὁ ζει, 

γυ65 ρογομακίοιί ὑψ Πέγα ἰὸ ργάῳ ἐμὲ (ὑοά ἰο ρῥγοριῖδο ΠΟΥ 

γι ἀπ οαἰδ ἰο σγαπί μεν γτοἠαίδοουον σ᾽16 τηυομίά. Απώ, 

γοἤθη ἤθ παὰ εοπδεηπίοα, σἤὲ αὐλοί ἐμαὶ ἢθ τοομ ἀρρέανῦ 

ἰο πον ἴηι αἰ ἠδ “ρίοπαάίοιιῦ ὁ δὶς σοάΠεας!, ευόπ ἂς ἦξ 

υἱδιίοι Πεγα. Ἵ1}οπ Ζοι, ποί οΓ ἐς γοἱἱ , ῥμέ οοποίγαϊποα 

ὑψ ἡ οαἰδι, ἀρρεαγεὰ ἰο ἤδΥ ανηοεἰοί ἱπίοίεγαῤίε ἰσἠξ ἀπὰ 

Πασλύιρο οΓ πεαυθη᾽ 5 ἰϊσἠημεῖην, τοπεγοδῳ ἤδν τιογίαί ῥοείῃ 

γυας οοπσιο. Με με (ὐοαά σπαίολεαί μεν τιον ῥαθο 

Πγοηι ἐπε αηιθα, απ μὰ ἀΐηι ἔπι α εἰ οΓ᾽ ἐς ἐμίσλ, ε{ 

ἐμὲ ἀαν γρ6γ6 ἀὐοοηιρίϊσἠπει τυπεγοῖνν ἠδ σμομία δε ῥονη. 

Απὰ “0 ἐδε οἰ ])οπ δι Ἔργάης ἔγοηι ἐδο ἐμίσὴ ο7 Ζειω, 

ἀπε τυας πάθη ἐγοηι ἰδ 7ϑαίοιι πιαίϊοο Γ΄ ἤεγα {|| μὲ 

γῦα5 ρσγοῦῦη. ἤθη αϊὰ ἠδ “εἰ ἠογίμ ἴπ υἱοίογίοια. ηναγοὶι 

ἐλγοιισὶι αἰΐ ἐδ σαγίϊι, ῥοοίογοῖπσ προτὶ πιθη ἐδε σὲ [ἢ ὁ ἐδε 

υἵπε, απ ρίαπέϊηρ ἠδ τυογσλῖρ δυθόγῳυΐεγε. μέ ἐμὲ 

σἱδίεγ 0[ δοηιοίο σοοίζοα αἱ ἐμὸ σίογῃ οΓ ἐπε πεαυσηΐῃ 

ὑγϊάσργοοηι, πα φιοοῖο αἱ ἐδε γυογδἠῖρ ἢ 1)ϊοπη σις. 

Απα τολθη (αι τῦασ ποῦν οἰά. ᾿επέμοις ἠϊ σγαπάδοη 

γεοὶρηοα ἴηι ἠδ δσίοαιί. απ ἠξ ἰοοὸ ἀφηεά με ΠΊπο- σίυετ. 

δαμψῖησ ἐμαί ἠδ τῦαϑ πὸ σοά. απ ἐμαί ποῆὲ ἴπ 1 πεθες 

σἠομία οὐθν τοογϑἠῖρ ἠῖηι. 

Απα πογεῖη 15 ἰοἰα ἤονὺ 1)ιοπ σις σαπιθ τη ἠπημαη σμῖδ6 

ἰο Τλοθες, απ Δ ρα ἤδὺ γτοηῖόπ τοιἱθ ἐδε Βασοπαπαὶ 

Ῥοσϑοσσίοη. ἀπε ἤονὺ ᾿επί ει, ἐσδαμίηο 0 γἱ ἐδέαπεί ἀῖηι. 

ηΝ15 ριεισῖσἠσαί δῳ σίγαη σε αηεἰ αν εἰ ἀἰοοΉι. 
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ὈΒΑΜΑΤΙΚ ΡΕΒΒΟΝΑΕ 

Πιονύϑῦβ, ἐλε Ἡΐώιε- σοί, τρθο 15. εαἰϊε αἰδο βαεοΐηιε, απα 
71αρολι5, απο Βυοηιῖμ, ἐδ ΟἸαπιοιν- εἴη. 

ΓΈΓΕΕΒΙΑΒ, ὦ ργορ]εί, οἱεἰ ἀπε] "ἱτπαὶ. 

ΟΑΡρμυϑ, γουηιεγῖψ ἐἴπῳ 97 ΤΠ μεΡεκ. 

ῬΕΝΤΗΕΟΞ, δίς οΓ ΤΛεΡρεβ, σγαπείβοι 97 (ἰηιι5. 

ΞΕΒΥΑΝΥ οὗ εηέλμειιδ. 

ΗΈΒΡΜΑΝ. 

ΜΈΒΞΒΕΝΘΕΕ, βεγυσηέ οὗ Πσπέμει5. 

ἌΘΑΨΕ, πιοίμεν οὗ Ῥεπέλει5, σαπηέεν οΓἹ ('αὐἴηνα. 

ΟἬΟΕΌΒ, ἐοηδίβέϊη 977 Βασομαιιαίδ, Α 5ἰαίϊο Ἰροηῖθ τῦῆο πατε 
Πο]οιυοα 1) τοη 818. 

(ὐπαγεἶκ, αἰἱτοηαατές. 

ΞΟΘΕΝΕ : Ὀθΐοσγθ ὕΠ6 γον] ραΐδοα οὗ ΤΉ ΘὈΕβ. 



ΒΑΚΧΑᾺΙ 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
Ἥ κω Διὸς παῖς τήνδε Θηβαίων χθόνα 
Διόνυσος, ὃν τίκτει ποθ᾽ ἡ Κάδμου κόρη 
Σεμέλη λοχευθεῖσ᾽ ἀστραπηφόρῳ πυρί: 
μορφὴν δ᾽ ἀμείψας ἐκ θεοῦ βροτησίαν 
πάρειμι Δίρκης νώματ᾽ ᾿Ισμηνοῦ ἐμ ὕδωρ. 
ὁρῶ δὲ μητρὸς μνῆμα τῆς κεραυνίας 
τόδ᾽ ἐγγὺς οἴκων καὶ δόμων ἐρείπια 
τυφόμενα Δίου πυρὸς ἔτι ζῶσαν φλόγα, 
ἀθάνατον᾽ Ἥρας μητέρ᾽ εἰς ἐμὴν ὕβριν. 

10 αἰνῶ δὲ Κάδμον, ἄβατον ὃς πέδον τόδε 
τίθησι, θυγατρὸς σηκόν: ἀμπέλου δέ νιν 
“πέριξ ἐγὼ ᾽κάλυψα ,βοτρυώδει χλόῃ. 
λιπὼν δὲ Λυδῶν τοὺς πολυχρύσους γύας 
Φρυγῶν τε, Περσῶν. θ᾽ ἡλιοβλήτους πλάκας 
Βάκτριά τε τείχη τήν τε δύσχιμον χθόνα 
Μήδων ἐπελθὼν ᾿Αραβίαν Τ᾿ εὐδαίμονα 
᾿Ασίαν τε πᾶσαν, ἣ παρ᾽ ἁλμυρὰν ἅλα 

κεῖται μιγάσιν “Ἑλλησι βαρβάροις θ᾽ ὁμοῦ 
πλήρεις ἔχουσα καλλιπυργώτους πόλεις, 

90 εἰς τήνδε πρῶτον ἦλθον ᾿λλήνων πόλιν, 
τἀκεῖ χορεύσας καὶ καταστήσας ἐμὰς 
τελετάς, ἵν᾽ εἴην ἐμφανὴς δαίμων βροτοῖς. 
πρώτας δὲ Θήβας τῆσδε γῆς ᾿Ελληνίδος 

60 
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πίον τον υβῦ. 

ὈΙΟΝΥΒΌΒ 

Ι τὸ {πϊς ἰαπα οἵ ΤΠΘΡας πᾶνε οοιπθ, Ζεϑιιϑ᾽ 8501) 
Πίοηνϑιι5, ὈΟΥῚ οὐϑῦν ἢ116 οἵ δά μηϑ᾽ ΘΠ 14 
ϑυηθὶθ, Ὀσοῦρῃΐ ὃν εν η- γα πα ἴο ἰγανα]]. 
Μν 58ὰρὲ ἔτοῃ) (ἀοά ἴο τηογία] βθυ Ὀ]αποο ἐπαηροά, 
Ι Ξἰαπᾶ ὃν Πίγοθ᾽ 5 βρυίηρϑ, [ςπηθπιιβ᾽ βοοά. 
Ι 9566 τὴῦ ὑπυπαάου- ]αςτθα τποῦῃ θυ 5 όσα 
Ηφτα πὶρὴ {πε Π4]}}5 : ἔπε συΐη5 οἵ ΠΟΥ ΠΟμΊε 
διηοι ἀθὺ ἢ Ζειβ᾽ 5 ἤἥδτης ἐπμαΐ ᾿νε ῖῃ νεῖ--- 
Ηοτα᾿ 5 ππαάνίηρ οαὐϊγασθ ΘΟ Τὴν τη Π 6 Υ. 
Οαάπιις ἀοίἢ νν6]}], ἐμαὶ πὲ ογάαΐης [Πϊς οἷοβα, 
ΗΙἸς5 οἢα᾽ς. στάνο. Βα] ]οννεά : ψἢ {πὲ οἰ βίους 

ΟὙΘΘῚ 
Οἵ νῖπες [. ὄνεῃ ἴ. εὐὰθονοσεα τ γτοπηά. 

[μβανίης; {ῃ6 Βο]ά- ἀθουπάϊην Γγαἀΐαη πηϑδε 5 

Απα Ρηγνρίδη, οἷον {ΠῸ Ῥεγβίατι᾽ 5 βιιη- 5πιϊξ ὑγαοῖβ, 
ἢν Βαοιγϊδη βσοησῃο] 5, ΜΙ εαϊα᾽ 5 σζοντη-ονγορῖ απ, 
5111 ργϑβίηρ ἢ. Ὀν Ασάὰθῦν {πε ΒΙ]6βι. 
Απα {πγοὰρῇ 411 βία. ὃν ὑπὸ Ὀγην 5εὰ 
Τνϊησ ΙΔ σἰαξεὶν -[ονγεγεα οἰτος ἐπσοηροή, 
Ῥεβορ! θα ψ ἢ Ηε]]6π65 Ὀ]επΐ Ὁ ἅ]16 5, 
Τὸ ἐπὶ5 οὔ Ηδ]]6 πὸ οἰτίος ἢγοὶ 1 οοϊηθ. 

Ηδνίπρ' ἐϑἰ δ Ὀ}Π 15Πη 64 ἴῃ ἔδυ Ια πᾶς τὴν ἀδηςε5 
Απᾶ γτἱΐθϑ, ἴο θὲ (οᾶ ντηδηϊξοςι ἕο Πη6η. 
50. οὗ 411 Ηε6]1]ὰ5, ΓΘ 5. νυ Ὁ} τὴν Δ οοϊαῖηι 

1 

905 



90 
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ΒΑΚΧΑΙ 

ἀνωλόλυξα, νεβϑρίδ᾽ ἐξάψας χροὸς 
θύρσον τε δοὺς εἰς χεῖρα, κίσσινον βέλος" 
ἐπεί μ᾽ ἀδελφαὶ μητρός, ἃς ἥκιστ᾽ ἐχρῆν, 
Διόνυσον οὐκ ἔφασκον ἐκφῦναι Διὸς, 
Σεμέλην δὲ νυμφευθεῖσαν ἐ ἐκ θνητοῦ τίνος 
εἰς Ζῆν᾽ ἀναφέρειν τὴν ἁμαρτίαν λέχους, 
Κάδμου σοφίσμαθ᾽, ὧν νιν εἵνεκα κτανεῖν 
Ζῆν᾽ ἐξεκαυχῶνθ', ὅτι γάμους ἐψεύσατο. 
τουγάρ νιν αὐτὰς ἐκ. δόμων ὠστρησ᾽ ἐγὼ 
μανίαις" ὄρος δ᾽ οἰκοῦσι παράκοποι φρενῶν" 
σκευήν τ᾽ ἔχειν ἠνάγκασ᾽ ὀργίων ἐμῶν, 
καὶ πᾶν τὸ θῆλυ σπέρμα Καδμείων ὅσαι 
γυναῖκες ἦσαν ἐξέμηνα δωμάτων" 
ὁμοῦ δὲ Κάδμου παισὶν ἀναμεμυγμέναι 
χλωραῖς ὑπ᾽ ἐλάταις ἀνορόφοις ἧνται πέτραις. 
δεῖ γὰρ πόλιν τήνδ᾽ ἐκμαθεῖν, κεὶ μὴ θέλει, 
ἀτέλεστον οὖσαν. τῶν ἐμῶν βακχευμάτων, 
Σεμέλης τε μητρὸς ἀπολογήσασθαι μ᾽ ὕπερ 
φανέντα θνητοῖς δαίμον᾽, ὃν πίκτει Ἁἷ. 
Κάδμος μὲν οὖν γέρας τε καὶ τυραννίδα 
Πενθεῖ δίδωσι θυγατρὸς ἐκπεφυκότι, 
ὃς θεομαχεῖ τὰ κατ᾽ ἐμὲ καὶ σπονδῶν ἄπο 
ὠθεῖ μ᾽, ἐν εὐχαῖς τ’ οὐδαμοῦ μνείαν ἔχει. 
ὧν εἵνεκ᾽ αὐτῷ θεὸς γεγὼς ἐνδείξομαι 
πᾶσίν τε Θηβαίοισιν., εἰς δ᾽ ἄλλην χθόνα, 
τἀνθένδε θέμενος εὖ, μεταστήσω πόδα, 
δεικνὺς ἐμαυτόν: ἢν δὲ Θηβαίων πόλις 
ὀργῇ σὺν ὅπλοις ἐξ ὄρους Βάκχας ἄγειν 
ζητῇ, συνάψω μαινάσι στρατηλατῶν. 
ὧν εἵνεκ᾽ εἶδος θνητὸν ἀλλάξας ἐ ἔχω 
μορφήν τ᾿ ἐμὴν μετέβαλον εἰς ἀνδρὸς φύσιν. 
ἀλλ᾽, ὦ λιποῦσαι 'Γμῶλον ἔρυμα Λυδίας, 
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1 βυοὲ {πη1Π|δὲ, {πετεὸ ἢ [ἀννη- 5 Κη. οἷν ΠΕῚ 
πὴ 5. 

Απα σάν Ποὺ παπα {πὸ ἱνίθα ὑπ ν βιι5- 5 Ρ Γ, 
Βεοδιβε τὴν τοῦ ΠΥ 5 ϑἰβίουβ, ἴὸ ἘΠ ῸῚ" 5Πάπη6, 
Ῥγοοϊαϊμηθα ᾿)1οπ 515 ΠΟΥΘΥ θοτπ οὗ ζει : 

Βιυῖ ϑευηθὶο ὈΚ ἃ τὰ ἀΠ6Ο0Π6, 5814 ἔπον. 
ΟΠαγροα προ Ζειι5 ΠΕῚ 5ἷη οὐ νναπΐοπη655--- 
Α ϑυθῖ1]6 1] οἵ δάση ' Ηδποο. πον νἀππηῖοά. 30 
Ζει5 δεν {πΠῸ Πὰν ψΜηῸ παιηθα πη ΡΑΓΑΠΊΟΙΓ, 

50. ἔγοηζυ-ϑῦππρ ὑποιηβεῖνεβ 1 πᾶνε ἀγίνεον. ΤΌΤ 
ΠΟΙΊ6. 

Απα τηἱὰ {πὸ Π1}}]ς ψ ἸΓἢ σοὺ] αἀἰδίγαιρν ὑπὸν ἄν ]!}. 
ΤῊΣ νεϑίαγε οἵ τὴν γεν ε]5β ἔογοεα τὸ ψιϑᾶῦ: 
Απά 411 ἐπε ννοιηδη- 56 66 οἵ (ὐδαάμηθ [ΟἸΚ. 
88 811,1 ἄγαν [ὈγῈΠ τανίηρ ἔΌτ ἢ 6] ΠΟΠ65 : 
Απα ἔπεα. ἢ (Δα πηιβ᾽ ἀδισῃζεγο τηϊησ]εα, {πε 5ὲ 
᾿Νβαδΐῃ σγϑϑῃ ΡὈΪΠ65 Ὁ ἢ οὐὰρϑβ 41} 5 6] θυ} 685. 
ΕὸΥ {Πϊς ΤΠΕΡ65 πεεάβ τημϑῦ ἰΘΆΤη. πον Ιοΐἢ βοε᾽ ἘΥ. 
παῖ τηϑδηβ ἰὐ ποὺ ἴο θῈ ἴῃ τὴν σγϑαΐ γἱΐθβ 40 
Τηϊαΐο, Ἰθάσῃ ἐπαὺ 1 ρΡ]Θαα ϑθυηθ]ε᾽ 5 οατι56 
Τὸ τηξϑη (σα τηδηϊξοβῦ, νομὴ 5Ππ6 ὈᾶτῈ ἴο Ζειι5. 

Νον δάμηιβ σαν ΠῚ Οὐ 8Πη6] τον] δϑίαϊο 
Τὸ Ρεπίδμει, οἵ ἀποῖποὺ ἀδασῃ τευ ΠΟΤῚ. 
ὙΠῸ νγᾶῦβ στη Ηφάνεη ἴῃ τη6. δ πα πΌτη Πα ]Ο 5 
ΓΗχιβῖβ, ΠΟΙ τη  Κ 65 τηθῃἑοη οὗ τὴηῈ ἴῃ ἢϊΐβ ΡΥ ΕΓΒ. 

Βογθΐοσε ἴο Πίτη τὴν σοαπεδα ψ1}}} 1 ῥτονε. 
Απᾶ ἴο 11] ΤΠΕΡαη5. Τὸ δἀποῖπεν ἰαπὰ 
ΤΉΘη. ἈΡΓΟῚ ἐγ! πτὴ}0}} που. Ὑν1}} 1 ἀερατί, 
Απά τηϑηϊξοϑί την ϑο! . [ὙΠΕΡ 5 ἴῃ ψυταὺῃ 50 
ΤΆΚΕ ἀστὴ5 το σΠα56 ον Βασοομαηΐβ ἔσομν ἐπε 1115. 
1, δαϊηρ τὴν Μαθπεαβ 1 νν1}} ΟἸΆ5ἢ ἴῃ ἢρἢϊ. 
ΕῸΥ {Π15 οαπβε πᾶνε 1 ἔα κϑη τηογίδὶ ἔουτη. 
Απᾶ ἌοΠαηρεα πὶν 5Ππᾶρὲ ἴο ἐμϑῃϊοη οὗ ἃ τηδπ. 

Ηο,. νὰ νψγῆο [,ν αἴα᾽ 5 το Κ ονν}}, Το] α5. ᾿ε . 



ΒΑΚΧΑΙ 

θίασος ἐμός, γυναῖκες, ἃς ἐκ βαρβάρων 
͵ 

. ἐκόμισα παρέδρους καὶ ξυνεμπόρους ἐμοί, 
᾿ αἴρεσθε τἀπιχώρι᾽ ἐν πόλει Φρυγῶν 

(ῴ ς 

τύμπανα, Ῥέας τε μητρὸς ἐμά θ᾽ εὑρήματα, 
ἘΠ ,ὕ » 5.5 ᾿ ͵, 3. κ᾿ ΄,΄ 
60 βασίλειά τ᾽ ἀμφὶ δώματ᾽ ἐλθοῦσαι τάδε 

κτυπεῖτε []ενθέως, ὡς ὁρᾷ Κάδμου πόλις. 
2 Ν Ν 7 5 ἴω Ν 

ἐγὼ δὲ Βάκχαις, εἰς Κιθαιρῶνος πτυχὰς 
ἐλθών, ἵν᾽ εἰσί, συμμετασ χήσω χορῶν. 

ΧΟΡΟΣ 
. , 3. Χ ," ͵ 

Ασίας ἀπὸ γαίας στρ᾿ α 
ἱερὸν Γμῶλον ἀμείψασα θοάξζξω 

΄ , ΄ Ν Ψ; ῇ ᾿ ᾿] 

Βρομίῳ πόνον ἡδὺν κάματον, τ εὑς 
᾿ς ᾽ν, » 

κάματον, βάκχιον εὐαζομένα. 
---“" 

7, ς - 7ὔ . “ ΑΔ ο , τίς ὁδῷ τίς ὁδῷ; τίς ἀντ. α 
7 Υ » “ 2 » μελάθροις ; ἔκτοπος ἔστω, στόμα τ᾽ εὔφη- 
ε ΄ ΐ , 

το μον ἅπας ἐξοσιούσθω: τὰ νομισθέν- 
Ν 3. Α “ ς 7 

τα γὰρ ἀεὶ Διόνυσον ὑμνήσω. 

- 7 [2 .] ’ , 

ὦ μάκαρ, ὅστις εὐδαίμων στροιβ 
Ν “- ᾿] Ν 

τελετὰς θεῶν εἰδὼς 

βιοτὰν ὡἁγιστεύει 
Ἅ Ζ 7 

καὶ θιασεύεται ψυχάν, 

ἐν ὄρεσσι βακχεύων 
ὁσίοις καδαρβοῖσιν' 
τά τε ματρὸς μεγάλας ὄρ- 
για Κυβέλας θεμιτεύων 

40 ἀνὰ θύρσον τε τινάσσων 

κισσῷ τε στεφανωθεὶς 

19] 



ΤΗΝ ΒΑΟΟΘΗΑΝΑΙ 5 

Ομ θη, μΥ γον ᾽ - του, ΤΡ ἃ] 16 ἢ ΠΘΠῈ5 
ΤῸ 588 16 τὴν γϑϑῦ ἃ η6 τὴν νγὰν [αν] ἴῃ ρ Ὀγτοιρ. 

Όρ1180 Ἐμὲ ὀγιηθα]ς τὸ ἴῃς Ρἢγν ρίδη ἕν: 
Ναδῖῖνε. ρσγοαὶ Μοίμον ἈΠ θα 5 ἄονῖος ἀπα τΐπο, 
ΙΑ πὰ ϑλῖΐο ὑΠ 6. Ομ ρα 551ηρ γῸη ΤΌγαὶ ἢ4}]ς 
ΟΥ̓ Ρεπίμειιβ, 50 ὑπαῖ δαάμηιϑ᾽ ἤονν πᾶν 566. 
τὸ ΟἸΕ Πα Υοπ᾽ 5 σΊθηβ νν1}}] σο, Πέτα Ὀἷάε 
Μν Βδοομαμπαΐβ, ἃπα Ἰοῖη ὑπὸ ἀδηςθ5 ἔπεσα. [Πχτὶ. 

πίον σμομῦβ, γυαυῖπσ ἐπε ἐφυγοισ-υαπείσ, ἀπὰὶ οἰασλῖης 
ἐλοῖν ἐληιῤγοίς. 

ΓΗΟΘΗΙ 5 
τοι Αϑίϑη 501] (3». 1) 

[ἀν νὸν {Π6 ΒΑ]]ον εα τἱάροβ οὐ ΤποΪι5 ἢεεξίηρ,. 
Τὸ {πὸ ἴὰ5Κ ἐπαὺ 1 ἴονὲ 4ὁ 1 5ρθεά, ἴο γὴν ρδῖη} 655 

101} ΓΙ ρτϑθιίηρ. 
ΕῸΣ {πὸ ΟἸαιοῦν-Κίησ, ΠΑΙ Πρ ὑΠῈ ΒΑ ΟΒάπαΙς Οοά 

(4πι. 1) 
Υ ΠΟ 15 ποτ ἴῃ ὑπὸ τνὰν ἢ 0η6. 568 }1πρ’ 

Αἵ Πϊ5 ἀοοῦς γγΠῸ 5 δία παϊης Ανοϊά !-- ἀπ 1Ἰεὲ ἀαδῖ 
ΗἸ5 105 ΠΌΤ ἀΜΕ Ητα ὑδισις ΠΆ]Π]ονν ἐποη. Νόον. ἴπ 

{πὸ ἰὰν ΓΡεϑα]ηρ:. 

1]οη 5115 ογάαϊης, 1] 1 οπαμπὶ [υἴπη. ἢϊς ἤν) ουἐ- 

Ο Πᾶρρν ἴο νομὴ 15 ἐπε Ὀ]ββεμθβ5 οἴνε. (δέν. 9) 
Τὸ θὲ ἰδιιρηῖ ἴῃ ὑΠ6 ΜΙ νβϑίοσίοβ βεπὲ ΤΌ Πξάνεῃ, 
ὙΠΟ ἰς Ρυστε ἴῃ Πΐ5 Πρ, ἐπγουρῊ Πόσο 5οὰ] {πε 

ἘΠΕ] ΘΘΡΙ 
ἤδνεὶ σοοὺβ σϑυνεερίηςσ ! 

Μδάε τπθοὺ ὃν {πὸ βαογεοα μιν 1; 
Εον ὑπὸ Βαςοδαπαὶ τουὲ οὐεν {πὸ πποιπζα τς ἢνίησ. 
Εὸν {πὸ οΥὐρῖοβ οἵ ὕνθεῖὶο γυνϑῖουν - [Ὁ] θη. 

ΟΥ̓ τΉ6 Μοῖμου οἰάδη. 
ὙΥγεαϊῃθα τ ἢ ἐπὲ ἵνν σργᾶνϑ. 
Ὑπὸ τῆνυϑαβ ὁ Πρ ἀοῖἢ πὸ γναΐβα. 

0υ 

τῷ 

ΝΘ 



ΒΑΚΧΑΙ 

Διόνυσον θεραπεύει. 
" Ἴ ΄ Μ ΄ 

ἴτε Βάκχαι, ἴτε Βάκχαι, 
Βρόμιον παῖδα θεὸν θεοῦ 
Διόνυσον κατάγουσαι 
Φρυγίων ἐξ ὁ ὀρέων ᾿Βλλάδος εἰς 
εὐρυχόρους ἀγυιάς, τὸν Βρόμιον" 

ὅν ποτ᾽ ἄκουδ᾽ Ἔν, ὠδίνων ἀντ. β' 
λοχίαις ἀνάγκαισι 

90 “πταμένας Διὸς βροντᾶς 
νηδύος ἔκβολον μάτηρ 
ἔτεκεν ἡλιποῦσ᾽ αἰῶ- 
να κεραυνίᾳ πλαγᾶ: 
λοχίοις δ᾽ αὐτίκα νιν δέ- 
ξατο θαλάμοις Κρονίδας Ζεύς: 
κατὰ μηρῷ δὲ καλύψας 
χρυσέαισιν συνερείδει, 
περόναις κρυπτὸν ἀφ᾽ Ἥρας. 
ἔτεκεν δ᾽, ἁνίκα Μοῖραι 

100 τέλεσαν, ταυρόκερων θεὸν 
στεφάνωσέν τε δρακόντων 
στεφάνοις, ἔνθεν ἄγραν θυρσοφόροι 
Μαινάδες ἀμφιβάλλονται πλοκάμοις. 

ὦ Σεμέλας τροφοὶ Θῆ- στρ. γ᾽ 
βαι στεφανοῦσθε κισσῷ" 
βρύετε βρύετε χλοήρει 
μίλακι καλλικάρττῳ 
καὶ καταβακχιοῦσθε 

110 δρυὸς ἢ ἐλάτας κλάδοισι, 
στικτῶν τ᾽ ἐνδυτὰ νεβρίδων 
στέφετε λευκοτρίχων πλοκάμων 

12 



ΤΗΕ ΒΑΟΟΗΑΝΑΙΒ 

διπρίηρ {πὸ δ Ἰπ6-ΡΌ Ν᾽ 5 ̓Υαῖ5 6 
(ὐπ6, Βαοομαηαϊς, φολη6 ! 

ΤΠ 6 ΟἸασηοιτ-Κίηρ,, ΟΠ] ἃ οἵ ἃ Οοα. 
Θ᾽ ἐν πὸ νπηοιιηΐϊαϊης οἵ ΡΠ γγοῖα νΠὸ ἐνοά. 

[πο Ηφ]]ὰ5᾽5 Πίσ νναγβ Ὀγοδά 
Βυϊηρ ἴηι Πομιθ. Ὀγῖπο ἢ ΠΟΙ !--- 

(Λπί. 3) 

ΤΠῈ αοαά ψνἤομὶ ἢϊς πιοΐπου.--- θη Πρ 5ῃ ἰοῦ 
ΠΟΥ 

ΟΥ̓ ΤῈ ἔγανδῖ! γϑϑιϑυ!θος παῖ ἀθαςηνναγα θογῈ ΠΟΥ 
Οἱ ὑπὸ νυὶηρδ οἵ {πΠ6 Ἐπ πάθον οἵ Ζειι5 ἀονη-ἢνίηρ,--- 90 

Βτοιρπὶ Του ἢ αὐ Ποὺ ἀγίηρ, 
Απ ππεϊμηοὶν Ὀἰσί ἢ, ἃ5. ΠΟῪ βρὶνς ἀδραγίθα 
ΕΣ ΟΚΘὴ ἔγομι {6 Ὁγν ὑπὸ ἤδλμηο ἀονη-ἀαγίθα : 
Βιΐ ἴῃ θὲ ἢ - ον εῦβ πον αἰα ζει Οὐ ΘΟ 

Ἠεδοεῖνε ἢϊβ βοίοῃ ; 
ΒοΥ, ΠΙά ἴῃ ἃ οἰοῦν οἵ ἢ15 ὑΠ|ρσἢ,, 
Βν {Π6 σοἹα-οἰαβρ5 Και, αἰα Πα 116 
δεῖ πάθη ΠΌτη Η τα 5 ἐγ 6 

ΤῚ] ὑπὸ Βαΐοβ᾽ ἀν ΘΆΠη6 : 
ΤΠεη ἃ αοα ΡῈ}]-Πουπδα Ζειβ θάγα, 
Απαὰ νττἢ βευρεηΐβ εὐ πεα 5. Παῖτ: 
Απαὰ ἴον πΠ15 ἀο πὶ. Μδϑθηδαᾶβ θᾶ] 

Ιη {πεῖν ἔγθϑϑαϑ {Π6 98 γ7η6. 

ΤΠΘΡο5, παγοίηρ-ἕονντι οἵ ϑϑιηθ]θ, σον (ϑέ». 9) 
ΜΉ {πὸ ἵνν ἢν Ὀγονβ. πα 6 

ΑἸ] Ὀ]οομ. δ ον γα ἴπ {πὸ βἴαυτυ -ἤονευθα 
15} ρσθεη οἵ {πὸ Ὀγίοην, 

ὙΥΉ1|6 π6 οἂκ ἀπα ρῖπε ἐῃν ἔγϑϑβϑθβ δηΐνπηθ 
ἴῃ ἢν ὈδοοΠδπα]-οβίαβνυ. 

Απα τῃν ἔδννη-βκίη ἤδφοκεα, νι ἃ ἔπσο ΡῈ ἴΐ 
ἀδοκρα. 

ΟΥ̓ νῸο] ψ ἢ - ] βὑθυῖηρ; 

12 
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140 

Τ4 

ΒΑΚΧΑΙ 

μαλλοῖς" ἀμφὶ δὲ νάρθηκας ὑβριστὰς 
ὁσιοῦσ θ᾽" αὐτίκα γᾶ πᾶσα χορεύσει, 

Βρόμιος εὖτ᾽ ἂν ἄγη θιάσους 

εἰς ὄρος εἰς ὄρος, ἔνθα μένει 

θηλυγενὴς ὄχλος 
» Φ φ -“» Ἂν “4 5 

ἀφ᾽ ἱστῶν παρὰ κερκίδων τ 

οἰστρηθεὶς Διονύσῳ. 

ὦ θαλάμευμα Κουρή- 
των ζάθεοί τε ἸΚρήτας 
Διογενέτορες ἔναυλοι, 
ἔνθα τρικόρυθες ἄντροις 
βυρσότονον κύκλωμα 

΄ 7 Ξ: 

τόδε μοι Κορύβαντες ηὗρον" 
3 Ν Ν " , ἀνὰ δὲ βάκχια συντόνῳ 

΄ “ξ ῇ ,ὔ κέρασαν ἁδυβόᾳ Φρυγίων 
αὐχῶν πνεύματι, ματρός τε Ῥέας εἰς 

» » ἢ 

ἄντ. 

χέρα θῆκαν, κτύπον εὐάσμασι Βακχᾶν' 
Ν Ν , ΄ 

παρὰ δὲ μαινόμενοι Σάτυροι 
ματέρος ἐξανύσαντο θεᾶς, 
εἰς δὲ χορε 
συνῆψαν ἐῊ ΓΙ ' 

αἷς χαίρει Διόνυσος. 

ς Ν 2 " Ὁ ΔΝ ἡδὺς ἐν οὔρεσιν, εὖτ᾽ ἂν 
ἐκ θιάσων δρομαίων 

7 ῇ 7ὔ ΕΝ πέση πεδόσε, νεβρίδος ἔχων 
ἱερὸν ἐνδυτόν, ἀγρεύων 
αἷμα τραγοκτόνον, ὠμοφάγον χάριν, 

ἐπῳδ. 



ΤῊΒ ΒΑΓΟΘ ύΗΑΝΑΙ 

πὶ νοῦν ἴαϑ96]5 ;--- Ὁ Βα οο ειβ᾽ ναϑβα} 5, 
Η!Ἰρ].-τοσοε Ἰεῦ {πὸ ἃ νναπᾶς ονηρ ! 

(πε ἀδποίηρ- θαπα 5Π4}} 6. 4}} πε Ἰαπὰ 
ὙΠ  η, ἰδ ὃν {πὸ (Ἰαηοιν-Κίηρ.. 

Ηἰ5 γον! -σουῦῦ ΠΠ]ς τΠ 6 Π1Π[ς-- τς Π1}]ς 
πεσο τῃν όσπθη Ἀθ1 46 {1} 6. ΘΟ 6 

Ὑγ ομ ἐπε δ Ἰπε- σοα οΠαβίην,, ᾿ἢ ΕΖ. γποίηνσ, 
Ηππΐοα ἤτον 5 {16 ἀπ Ἰοοτη. 

(Ήπι. 3) 
Ο φΦνεῖῃ ἐπαῦ γὰπρ γ Πδ πη (ἰγεϊὲς σβαπρ;, 

Ο Ρνονδὺ οὔ {ῃῆε Βᾶρε Ζειιβ᾽ Ὀίσίῃ. ᾿5]αποίηρ 
γεγο πὸ (οΥγθαπίβ, ἀδποίηρ ψ] ἢ Πεο]τη-ογθϑῖς 
ΤὨγοαρ πὸ ἀἀγκ ΠᾺ}15 ἀπά δον ἔΠεῈ δανίῃ, 

5 ἐπ γ6 ] ἔοι η ννοβε πα 6-ο γεϊο πε τοὰυπὰ 
6 ουηἶζε, ἀηὰ ἐς Βαοσμαπα] τηϊσγί ἢ 

ἜΠον Ὀ]επὶὺ τ ὑΠῸ ΟΥν ΥἹηρίηρ ουγεεῖ πα Πρ} 
Εσουῃ {πε ἤμπτξος οἵ πε Ῥἢῃγυρίδη ἰαπά. 

Απὰ [15 ὑβαπα6υ.. βοαυῖηρ᾽ Ο᾽ΘΥ ταν 6] - ΘΠ ου ς᾽ γοδυϊηρ,, 

ΤΠον σάνα ππΐο ἈΠ δα 5 μΒαηᾶ: 
ΒΡυΐ πε οἱ ραββθθα οἡ ἔτομ ἔηῈ ΜοίῃοΥ. νγαϑ ὑγΟὴ 

Βν {πε τιϑααΐηρ ϑαῖγυ- 8 ηα ; 
Απὰ ἴο ϑεμηθ]ε᾽ 5 Ομ] σάνε {πε νοο Ὁ1Κ ἃ 

ΤΠ6 Πποιηᾶσὰ ἢε ΠΟΙ δίῃ ἀδδυ, 
ὙΠ η ἴο ἔεεϊ ψ ηϊζε-ἢδβῃϊησ ἔπε ἐπα θγε]ς οἰαςησ 

Ατε νεααδα ἴῃ Ἔ8οῃ {π|τὰ νεϑυ. 

Ο ἔγαποε οὗ ταρίαγε, γῆθη, γθα]ηρ ἀ5ῖάε (ροαε) 
Ετούὴ πε Βδοσῆδπαὶ τοὰὺΐ οΣΥ ἀπὲ τηοιπέἕεδϊπς 

ἢγίηρ, 
Οπε 51 ηκΚ5 ἴο ἐπ6 φασίῃ, δπα ἐπε ἔδυνε 5 ἤθοκεα πϊά 6 

(ὐνοῦβ Πΐτη ᾿νὶπν 
ὙΠ 15 φαογεα νεβίασε, νυ μουοίη 6 δίῃ ομαϑεα 
ΤῊΘ σοαῖ ἴο ἐμε ἀδδίῃ ἔθου 15. Ὀ]οοά.--- ον ἐπε αςῖε 

ΟΥ̓ ἐπε ἔξαϑε γανν- τε Κίησ, νῃθη ον εῚ ἐπε Πἢ]}Π}ς 
- 

3 
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130 

140) 
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100 

170 

τό 

ΒΑΚΧΑΙ 

ἱέμενος εἰς ὄρεα Φρύγια, Λύδια, 
«ε » "4 , 3.}. κὲ ὁ δ᾽ ἔξαρχος Βρόμιος, εὐοῖ. 

ῥεῖ δὲ γάλακτι πέδον, ῥεῖ δ᾽ οἴνῳ, ῥεῖ δὲ με- 
λισσᾶν 

νέκταρι, Συρίας δ᾽ ὡς λιβάνου καπνός" 
ὁ Βακχεὺς δ᾽ ἔχων 
πυρσώδη φλόγα πεύκας 
ἐκ νάρθηκος ἀίσσει 
δρόμῳ καὶ χοροῖς ἐρεθίζων πλανάτας 
ἰαχαῖς τ᾽ ἀναπάλλων, 
τρυφερὸν πλόκαμον εἰς αἰθέρα ῥίπτων. 
ἅμα δ᾽ ἐπ᾽ εὐάσμασιν ἐπιβρέμει 
τοιάδ᾽" ὦ ἴτε Βάκχαι, 
ὦ ἔτε Βάκχαι, 
Τμώλου χρυσορόου χλιδά, 
μέλπετε τὸν Διόνυσον 
βαρυβρόμων ὑπὸ τυμπάνων, 
εὔια τὸν εὔιον ἀγαλλόμεναι θεὸν 
ἐν Φρυγίαισι βοαῖς ἐνοπαῖσί τε, 
λωτὸς ὅταν εὐκέλαδος 
ἱερὸς ἱερὰ παίγματα 
βρέμῃ, σύνοχα φοιτάσιν 
εἰς ὄρος εἰς ὄρος" ἡδομένα δ᾽ ἄρα, 
πῶλος ὅπως ἅμα ματέρι φορβάδι, 
κῶλον ἄγει ταχύπουν σκιρτήμασι Βάκχα. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

τίς ἐν πύλαισι; Κάδμον ἐκκάλει δόμων 
᾿Αἕ , ὮΝ ὰ 4, δ ὃ 7 γήνορος παῖδ᾽, ὃς πόλιν Σιδωνίαν 

"δ 3 ἃ ,ὔ , 

λιπὼν ἐπύργωσ᾽ ἄστυ Θηβαίων τόδε. 



ΤΗΝ ΒΑΟ ΏΑΝΑΙΒ 

ΟἿ᾽ ΡΠν ρα, οὐ Πγάϊα, {πὸ ἃ ἔδοῖ παῖε, [Ἐν Π|5 
Αμπὰ Ἐπὸ ΟἸανπθαν -Κίηρ ᾿εδάς, ἀπ 5. “ Ἐνοῦ " 

Οαν πρανὲς το  γίηρ! 

ΕἸοννίπρ Ὁ τῖΠκ ἰ5 ἐπ σγτουπά, ἀπ νἹὉ}} ννῖπε 15 [ἢ 
Ποννίηρ, ἀπ ἤονῖηρ ΓΑΥΑΌΥ 50 Δ 78 : 

Νροῖαν. οὔ Ῥεες; πᾶ ἃ 91:0 ΚῈ ἃ5 οἵ ἴποεηβδο οὗ 
Απάᾶ {πὸ Βαςομαπέ, ἀρ} ηρ πὲ ἤαλπηθ οὐ ὑπὸ Ὀναπα 

οὔ {πὸ ρῖπε νυ ἀν-ο]ονίηρ, 
γ αν ῖι τ ψτάθ, ἀπ ν ἢ 5Ποις, Τγον πὸ ροϊπηΐ οἵ 

ὑπὸ να πα 5 10 Ῥοι75, [πὰ ΤΠπγονηρ; 
(ΒΑ ηρ ἢ τόν] ] 5 ϑυγαγίηρ,, Οη -ταοίηρ, οη-ἀδποίηρ, 150 
ο56 ἴο ἐπε ὈγῈ 6 ΖῈ5 ἢϊς οασ]9. 116 οἴδαν ὑΠγοιρἢ 

ὉΠ 6 οποσῖις ἐΠαΐ ΤΟ Δ 5 
ΟἸδανεῖῃ Πϊς 5ῃοιυ.---“ Ομ, Βεαςςμαπα]- του, 

Ομ. ΒαοομδηᾺ] τηδίάθη5. νὰ σίονν οἵ ΤΊ πος. ὑῃ6 ΠὨ1]}} 
σο ] ἀ-ν Π Πηρ;, πα πον -Κπο]]Πηρ, 

ΒΙεπα {πὸ ἀοοϊαίμη οἵ νοῦν ομαπῦ ἢ ἐπα. {πη Ὀγ6]}5 
ΟἸΔα-Ὀϑδ] ηρ {πε οἷά (ὐοα᾿ 5 ΡῥΥαϊβθ5 οὐκ 
ἢ ΡΠΗγν  ἴαῃ οΥ165 ἀπη6 {ΠπεῸ νοΐςο οὗ βἰπρίηνσ, 
θη. ἀρϑολγοῖῃ {πῸ φουπά οἵ {πε τποϊοάν- 

Γουηἴαϊη. 
Οὐ {ῃςὲ πά]]ονν ἐᾶ τἹηρίην οἵ ἤπξες ἔγ- ἢ] στην 100 

ΤΠῸ ποῖοϑ ὑπεῖ οΒῖπης ἢ ἐπε ἔεεῦ ἐπαὺ ΟἹ} 
ΤῊΘ ρΡΠρυ-Ρα }} ἴο {πε τηοππζαΐη "ἢ 

Απαὰ ψ ἢ ταρῦασε {Π6 Βαοοῆ θη] οΠννασα γδοίηρ, 
ΜΉ ρατηθο!] Ἕηρς ἤδεὶ [σταζίην, - 

Α5 οἵ ἔοαϊς τουπα ἐπ6 τηᾶῦθϑ ἴῃ ἐπε τηθαᾶβ ὑπαὶ ἃΓῈ 
ϑρεοάδξῃ Ποὺ ἔδεῖ. 

ποὺ ΤΕΙΒΕΒΙ ΑΒ. 
ΤΕΙΒΕΒΙΑΒ 

Οαΐε-ναγάσθυ, μοὸ ! 6411] βάμηις ἔουθ ἢ ὑΠ6 Π4]]5, 110 
ΑΘ ΠΟΥ 5 500, ὙγΠ0 σϑτηδ ἔγουη 5160 Π- ἴον, 
Απα ψ ἢ ἴον εῖβ σιγά δα {Πϊ5 τπΠῸ ΤΕ θα πθ᾽ Ὀαγρ. 

17 
γΟΙ͂.. ΠΙ. ᾽ν 
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ΒΑΚΧΑΙ 

ἴτω τις, εἰσάγγελλε-]ειρεσίας ὅτι 
ζητεῖ νιν" οἷδε δ᾽ αὐτὸς ὧν ἥκω πέρι, 
ἅ τε ξυνεθέμην πρέσβυς ὧν γεραιτέρῳ, 
θύρσους ἀνάπτειν καὶ νεβρῶν δορὰς ἔχειν 
στεφανοῦν τε κρῶτα κισσίνοις βλαστήμασιν. 

ΚΑΔΜΟΣ 
ὦ φίλταθ᾽, ὡς σὴν γῆρυν ἠσθόμην κλύων 
σοφὴν σοφοῦ παρ᾽ ἀνδρός, ἐ ἐν δόμοισιν ἀ ὦν' 
ἥκω δ᾽ ἕτοιμος τήνδ᾽ ἔχων σκευὴν θεοῦ. 
δεῖ γάρ νιν ὄντα παῖδα θυγατρὸς ἐξ ἐμῆς, 
Διόνυσον ὃς πέφηνεν ἀνθρώποις θεός, 
ὅσον καθ᾽ ἡμᾶς δυνατὸν αὔξεσθαι μέγαν. 
ποῖ δεῖ χορεύειν, ποῖ καθιστάναι πόδα 
καὶ κρᾶτα σεῖσαι πολιόν ; ἐξηγοῦ σύ μοι 
γέρων γέροντι, ἹΓΤειρεσία: σὺ γὰρ σοφός. 
ὡς οὐ κάμοιμ᾽ ἂν οὔτε νύκτ᾽ οὔθ᾽ ἡμέραν 
θύρσῳ κροτῶν γῆν" ἐπιλελήσμεθ᾽ ἡδέως 
γέροντες ὄντες. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
ταὔτ᾽ ἐμοὶ πάσχεις ἄρα: 

κἀγὼ γὰρ ἡβῶ κἀπιχειρήσω χοροῖς. 

ΚΑΔΜΟΣ 
οὐκοῦν ὄχοισιν εἰς ὄρος περάσομεν ; 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως ἂν ὁ θεὸς τιμὴν ἔχοι. 

ΚΑΔΜΟΣ 
γέρων γέροντα παιδαγωγήσω σ᾽ ἐγώ. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

ὁ θεὸς ἀμοχθὶ κεῖσε νῷν ἡγήσεται. 

ΚΑΔΜΟΣ 
μόνοι δὲ πόλεως Βακχίῳ χορεύσομεν ; 



ΤΗΕ ΒΑΘΟΟΦΟΦΘΗΑΝΑΙ 5 

(ἰο, ὁπ 6 ; 5ᾷΥ ἴὸ {εἶπὶ {πῶ Εἰ δῖα 
Φροκς ἢπη---ἢὸ Καοννθῦς Ὸν νυ μαῦ οαισο ΕΞ σΘΟΠΙΟ, 
ΤΠ 6 οἱ γα 5 οονοπαηΐ νυ} {ΠπῸ δ] ἀθυ - ΠΟΥ 
Τὸ δπδνίηθ πε ἔν γ81 πὰ {πὸ λυ πβκίη ἄθη, 
Απά οὐον οὐ ποι 5. νυ ἢ ννυθαῦῃ5 οὐ ἵνν 5 ΡΥ ν5. 

πίθον" σΑΌΜΒ. 
ΟΑΌΜΙ8 

1) 6ὰν ἔποπα, νυ τ ΐη ταΐπθ ποῖβὲ 1 Ποανὰ τῃν νοΐσρ, 
Απαὰ Κπον ἴἰ, {πΠ6 νυῖβα αὐξεγαπος οὗ {πὸ νυ 156. 
ἢδαάν 1 οομηο, ὑπιι5 ἴῃ ἐΠ6 (οα᾽ 5 σαν} αἰρσῇε. 
ΕῸν τη, δ ἐα τὴν ἀλυρ τ ΕΥ 5 νΘΥῪ 50}, 
Π)᾽οη ϑιι5, ν ΠῸ ἴο ππδη Πα} 5 ονναι ἢΪ5 σοάπεαλά, 
Ορης τὸ ψ Πἢ ἃ}1 οὐ πΐρ]ν ἴο ππἈΡ ΝΥ. 
Δ ΘΥ6 584}} νγὲ ἀἄδποθ πονν, ἀπ ΠΟ 6 μ]απὺ {πὸ Τοοῦ, 
Απά ἴοςς {πὸ οἰ] νοσθα μθᾶν Τηςίσπος ἔποῖ της : 
εἴ ε]4 σιίάο 614, ει οβϑίαβ : ννῖ56 ἀτὰ ὕποιι. 
ΤΙ 5}8}} ποῦ νγϑᾶῦν, ΠΟΥ Ὀν πὶρῇῃῃξβ ποὺ ἄἁν. 
ΘγἸτηρ οα. δαγτ ἢ {πὸ ὑἤγυϑαβ. δ ὁ Τουροῖ 
Ι͂π 1ὸν ΟἿἿ ἃρδ. 

ΤΕΙΒΕΒΙΑΒ 
ΤΗϊπθ Πεασγὲ ἰ5. Ἔν ἢ ἃ5 ΤηΪΠ6. 

Ι ἴοο ἃ γνοιηρ', 1 ν01}} οβϑαν {Π6 ἄδποθ. 

ΘΑΡΌΜῸΒ 
(ὐοτηθδ. ἴο ἐπε τποιηΐαΐη ἔλγε να, σμαυτοῦ- θΟΥ ΠΕ. 

ΤΕΙΠΈΒΙΑΒ 
Ναν, τἱαϊπρ' 5Που] ἃ νγα Ποποι 1655 ἐπΠ6 σα. 

ΟΑΡΜυΒ 
Αρὲ ὑϑπευῖηρ' ἄρα, 1 νν1}} δβοοσί {Π6 6 οη. 

ΤΕΙΒΕΒΙΑΒ 
ΝΥε 9ς}.4}}] ποὺ {ἰδ : {ῆεῸ οὐ ν|}} 16δα τ ἐμ Πεν. 

ΓΑΌΜῦΒ 

5Π4]}}] χνὸ ἃἴοπὲ οἵ Ππερος τὸ Βδοομας ἄδηοε ἢ 

109 
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ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
μόνοι γὰρ εὖ φρονοῦμεν, οἱ δ᾽ ἄλλοι τὐράυ. 

ΚΑΔΜΟΣ 
μακρὸν τὸ μέλλειν: ἀλλ᾽ ἐμῆς ἔχου χερός. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
ἰδού, ξύναπτε καὶ ξυνωρίζου χέρα. 

ΚΑΔΜΟΣ 
οὐ καταφρονῶ ᾿γὼ τῶν θεῶν θνητὸς γεγώς. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
οὐδὲν σοφιζόμεσθα τοῖσι δαίμοσι. 
πατρίους παραδοχὰς ἃ ἅς θ᾽ ὁμήλικας χρόνῳ 
κεκτήμεθ᾽, οὐδεὶς αὐτὰ καταβαλεῖ λόγος, 
οὐδ᾽ εἰ δι᾽ ἄκρων τὸ σοφὸν ηὕρηται φρενῶν. 
ἐρεῖ τις ὡς τὸ γῆρας οὐκ αἰσχύνομαι, 
μέλλων χορεύειν κρᾶτα κισσώσας ἐμόν. 
οὐ γὰρ διήρηχ᾽ ὁ θεὸς εἴτε τὸν νέον 
ἐχρῆν χορεύειν εἴτε τὸν γεραίτερον, 
ἀλλ᾽ ἐξ ἁπάντων βούλεται τιμὰς ἔχειν 
κοινάς, δι’ ἀριθμῶν δ᾽ οὐδὲν αὔξεσθαι θέλει. 

ΚΑΔΜΟΣ 
ἐπεὶ σὺ φέγγος, Τειρεσία, τόδ᾽ οὐχ ὁρᾶς, 
ἐγὼ προφήτης σοι λόγων γενήσομαι. 
Πενθεὺς πρὸς οἴκους ὅδε διὰ σπουδῆς περᾷ, 
᾿Εχίονος παῖς, ᾧ κράτος δίδωμι γῆς. 
ὡς ἐπτόηται: τί ποτ᾽ ἐρεῖ νεώτερον ; 

ΠΕΝΘΕΥΣ 
ἔκδημος ὧν μὲν τῆσδ᾽ ἐτύγχανον χθονός, 
κλύω δὲ νεοχμὰ τήνδ᾽ ἀνὰ πτόλιν κακά, 
γυναῖκας ἡμῖν δώματ᾽ ἐκλελοιπέναι 
πλασταῖσι βακχείαισιν, ἐν δὲ δασκίοις 
ὄρεσι θοάζειν, τὸν νεωστὶ δαίμονα 
Διόνυσον, ὅστις ἔστι, τιμώσας χοροῖς"" 



ΤῊΗΕ ΒΑΟΟΗΑΝΑΙΒ 

ΤΕΙΠΈΕΒΙΑΒ 
Υρα, νὰ ἃ]Ϊοη 6 ἃΓῸ ννῖδθ6 ἢ {Π6 τεῦ "θὲ ἔρο]5. 

ΘΑΡΜΌΒ 
00 Ἰοηρ' νγα ᾿προν, (ὐὉπΊ6, σγά50 ποι τΐπε παηή, 

ΤΕΙΗΕΒΙΔΒ 

Τὼ {πότ : οἰαθρ οοβα {Π6 ᾿πτου πη κίηρ Παηΐ. 

ΘΟΑΡΜῸΒ 
Νοῦ 1 οοπίειηη ὑΠε (ὐοαβ, 1, τπηογία] -ῬοΥτ ! 

ΤΕΙΒΕΒΙΔΒ 
"ΤΙ5 ποῦ ῸΓ τι5 ἴο γδάβο τόπο ϊηρ' (ἀοα5. 200 
ΤΥδα]οπ5 οἵ οὐὐ ἔαύΠουβ, οἱ ἀ5 {ἶπη6. 
γγὲ Πο]α : πὸ γϑαβοῃηρ' 5Π8}} οαϑδὲ {Πθὴ ἀονη.--- 
Νο, ὑποιρὴ οὗ 5.16 δῦ νντῦ ΟἿ ἩἸΒ6ΟΙη ΒΡ ηρ, 
ΗΔΡΙΥ 5141} ομδ 8ὰν 1 γτεβρϑοῦ ποῖ ε]α, 
ὙῈηο ἱνυ-οσονν θα Δα γ685 τηθ ἴο {πΠ6 ἄἀδηςε. 
Ναν, ἴοῪ αἰϑυϊποίῦοη ποπὸ {πε οα Παῖῃ τηδάς 
ὙΥΒεῖΠ συ πὸ γοιὰηρ ΟΥ 5 ΠΟ ΚΘῚ ἴῃ γϑα 5 πηπδὺ ἄδηςε: 
Ετοχη 81} ΑἸἸΚα ἢ ο]αΐπτης ἢϊβ ἀπε οὗ Ποποιῦῦ: 
Βν Παῖνεβ 6 οᾶγδβ ποῦ ἴο Ὀ6 τηδρη]ῇθρα. 

ΟΑΡΜῸΒ 
ϑίποε ἔποιυ, ΤΕ Γἐϑίαβ, ϑεθϑὺ ποὺ ἐΠ15 Πρηΐ, 210 
Τ 1] ἔογ Π6 6 θὲ βροκδβιηδῃ οὗ ἢν ννογαϑ. 
1.0 ἴο {π656 4115 οουηθβ Ρεπίμοιιβ Πα βΕ]ν, 
ἘΟΠΪΟΠ᾽ 5 505, ἴο ψοχῃ 1 σάνε {Π6 {ῃ͵ῸΠ6. [161] Ὁ 
Ηον νὰ ἢἰβ τηοοὰ ἢ παῖ οἴγσγαηρε {πϊηρ ψ1}} Πα 
πίθου ΡΕΈΝΤΗΕῦΞ. 

ΡΕΝΤΗΕΙΙΒ 
10 ἐμαπορα {πδΐ, 5ο]ουγ πίη νοι {Πὶ5 Ἰαπά, 
Ι Πϑαγα οὗ βίγδηρε τηϊδάθεαβ ἴῃ {Π]15 τὴν ἴοννη, 
Ηον πὰ ΠΟΙ ΠΟΠΊ65. ΟἿ] γΟ6 Πᾶνε σΌπε [ὈγῈῃ 
Βεϊρσπίηρ ἃ Βδοοῆϊο ταρίαγθ, ἃπα τόν νυ] 
Ο᾽ εὺ' ννοοαβα ἢ11]15, 'η ἀδηοθβ ΠΟΠΟΙἼΠρ' 
ον ϑι5, 15 πὸνν Οοα---ὙΠοε᾽ εὐ Πα "ε. 220 



ΒΑΚΧΑῚ 

πλήρεις δὲ θιάσοις ἐν μέσοισιν ἑστάναι 
κρατῆρας, ἄλλην δ᾽ ἄχλοσ᾽ εἰς ἐρημίαν 
πτώσσουσαν εὐναῖς ἀρσένων ὑπηρετεῖν, 
πρόφασιν μὲν ὡς δὴ Μαινάδας θυοσκόους, 
“ δ᾽ ᾿Αφροδίτην πρόσθ᾽ ἄγειν τοῦ Βακχίου. 
ὅσας μὲν οὖν εἴληφα, δεσμίους χέρας 
σῴξουσι. πανδήμοισι πρόσπολοι στέγαις" 
ὅσαι δ᾽ ἄπεισιν, ἐξ ὄρους θηράσομαι, 
Ἰνώ τ᾽ ᾿Αγαύην θ᾽ ἥ μ᾽ ἔτικτ᾽ ᾿Εχίονι, 
᾿Ακταίονός τε μητέρ᾽, Αὐτονόην "λέγω. 
καὶ σφᾶς σιδηραῖς ἁρμόσας ἐν ἄρκυσι 
παύσω κακούργου τῆσδε βακχείας τάχα. 
λέγουσι δ᾽ ὥς τις εἰσελήλυθε ξένος 
γόης ἐπῳδὸς Λυδίας ἀπὸ χθονός, 
ξανθοῖσι βοστρύχοισιν εὐοσμῶν κομῶν, 
οἰνωπός, ὄσσοις χάριτας ᾿Αφροδίτης ἔ ἔχων, 
ὃς ἡμέρας τε κεὐφρόνας συγγίγνεται 
τελετὰς προτείνων εὐίους νεάνισιν. 
εἰ δ᾽ αὐτὸν εἴσω τῆσδε λήψομαι στέγης, 
παύσω κτυποῦντα θύρσον ἀ ἀνασείοντά τε 
κόμας, τράχηλον σώματος χωρὶς τεμών. 
ἐκεῖνος εἶναί Φησι Διόνυσον θεόν, 
ἐκεῖνος ἐν μηρῷ ποτ᾽ ἐρράφθαι Διός, 
ὃς ἐκπυροῦται λαμπάσιν κεραυνίαις 
σὺν μητρί, Δίους ὅτι γάμους ἐψεύσατο. 
ταῦτ᾽ οὐχὶ δεινῆς ἀγχόνης ἐπάξια, 
ὕβρεις ὑβρίζειν, ὅστις ἔστιν ὁ ξένος ; 

ἀτὰρ τόδ᾽ ἄλλο θαῦμα, τὸν τερασκόπον 
ἐν ποικίλαισι νεβρίσι Τειρεσίαν ὁρῶ 
πατέρα τε μητρὸς τῆς ἐμῆς, πολὺν γέλων, 
νό »θηκι βακχεύοντ᾽" ἀναίνομαι, πατερ, 
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Απᾷ νά ςς φάοῖ γονοὶτ- σοι ὑπ ψνπα- ον 5 βἰαπα 

Βυϊπημηθᾶ : ἀπ ἴο ἸΟπΕΙν ΠΟΟΚ5, 50Π|6 ΠΟΥῈ, 5016 
6 το. 

ΤΗδΥ 5ἴθα], ἴο νοῦς ὙΠ θὰ ἔπε ἀδθεὰ 
ΘΠ ΔΙη6, 

Ιω ρῥτεϊεχὺ Μαθηδα ρῥυϊθβίθϑϑθβ, ἔουβοοίῃ, 
Βυὲ ποποιυχίπρ ΑρΡΠγοάϊτε τηονὸ ὑπὰπ ΒΑΟΟ 5. 
Α5 τηδην ἃ5 1 Πᾶνε 5626 τὴν βουνληΐς ΚΡ 
ϑαῇο ἴῃ {ΠῈ Ομ] ΡΥ 50 η. τηδη8 166. 
Βιυῖ {ποβὲ γεὺ ἔουῦῃ, Ψ 1} Γ απὸ ἔγοτη {ΠῸ Π1}19--- 
Ιπο, ἄρανθ, ψγῆο θᾶγ6 τπὸ ἴο ΠοΠίοη. 
Αὐΐοπος νυπα]. Δοΐαθομ᾽ 5 ποῦ ΠΥ. 
[πὶ το ]5 οὗ ἴσοι ὑἐσαρρεά, Ε}] βθὺπ 518}} {πεν 
δα του [Πϊ5 ρϑϑε!!οπὶ Βαοοῆϊο τον! ]]ηρ, 
Με 580 ἃ βέγδησοῦ τὸ {πΠ6 ἰαπα Παΐῃ ΘΟΠΊ6, 
Α Τυρρ]ηρ 5ΟΥΘΘΥΕΥ ἔγομ Γγα]4-ἸΔηα, 
ΜῈ Θϑϑθποθα Πδὶυ ἴῃ σΟ] θη ἔγ6 5565 [οϑβεά, 
ὙΥ1π6- 564, Γονε 5 ἹοΠϊπρ' σγάο 65 ἴῃ ἢϊβ ΕΥ̓ 65. 
ὙγηῸ ψ ἢ ἐπε ἀδηη56]5 ἀν ἃπα πὶρηΐϊ σομῃβοσίβ, 
Μακίπρ' ργεΐεηςε οὗ Ενίδη την βίο 165. 
[1 νττμῖπ {Π6 56 νν8}15 θαΐ ΡΥΊβοη ΠΪΤΏ, 
ΒάγεννΕ}] ἕο ἐμ γυϑιβ- Ἀουηρ', πα ἴο ΙοοΚ5 
Ἐτγεο-οβϑϑᾶ : ἴῸγ πεοκ ἤτοι 5Που] ἀοὺς γν1}} Π μον. 
Πδ 5αἴτῃ ὑπαὶ Π᾽οηγβιβ 15 ἃ Οοα! 
Θά ῖΓη, Π6 νγὰβ ΘΠ66 56 5) ΠΡ ἴῃ Ζειι8᾽ 5 ὑΠ|ρὩ--- 
ὟΠηο, ψ τ Πϊ5 τοίου, ννὰς Ὀγ ᾿σῃξπίηρ-ἤδλτηθς 
ΒΙαϑῖθα, θδοϑιβε 516 Ἰδα οὗ Ζειιβ᾽ 5 ἰονε. 
[5 ποῦ {πὶ5 ψοσίῃν Παηρίηρ᾽ 5 Τα ἢ] 655 ἀθΌΠη. 
ΤΉι5 ἴο Ὀ]ΆΘΡΠ η6, ἡ Ποθ ΕΥ ὑΠῸ βἔγδ ΕΥ̓ θὲ ἢ 

Βυΐ 10. ἀμοῦ ΠΟΥ πλάνο] {Π|5----ἰΠ 566 Γ 
Τεϊγοβίαβ, ἴῃ ἀαρΡ] 6 ἔαννβκῖηβ οἶδα ! 

οἵ 
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Υρα, ἃΠπα τὴν τηοῦ πο 5 5ἰγο- --Ο εἰσῃϊ ἔῸν ἰδ σῃτευ !--- 950 
Τοβϑίηρσ {Π6 τορα-πτνὰπα ' Βαΐπον, 1 ἴα Κα 5ἤδιηθ 
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τὸ γῆρας ὑμῶν εἰσορῶν νοῦν οὐκ ἔχον. 
οὐκ ἀποτινάξεις κισσόν; ; οὐκ ἐλευθέραν 
θύρσου μεθήσεις χεῖρ᾽, ἐμῆς μητρὸς πάτερ; 
σὺ ταῦτ᾽ ἔπεισας, Τειρεσία" τόνδ᾽ αὖ θέλεις 
τὸν δαίμον᾽ ἀνθρώποισιν εἰσφέρων νέον 
σκοπεῖν πτερωτοὺς κἀμπύρων μισθοὺς φέρειν" 
εἰ μή σε γῆρας πολιὸν ἐξερρύετο, 
καθῆσ᾽ ἂν ἐν άκχαισι δέσμιος μέσαις, 
τελετὰς πονηρὰς εἰσάγων' γυναιξὶ γὰρ 
ὅπου βότρυος ἐ ἐν δαιτὶ γίγνεται γάνος, 
οὐχ ὑγιὲς οὐδὲν ἔτι χλέγω τῶν ὀργίων. 

ΧΟΡΟΣ 
τῆς δυσσεβείας. ὦ ξέν᾽, οὐκ αἰδεῖ θεοὺς 
Κάδμον τε τὸν σπείραντα γηγενῆ στάχυν; 
᾿Εχίονος δ᾽ ὧν παῖς καταισχύνεις γένος ; 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
ὅταν λάβη τις τῶν λόγων ἀνὴρ σοφὸς 
καλὰς ἀφορμάς, οὐ μέγ᾽ ἔργον εὖ λέγειν" 
σὺ δ᾽ ̓ εὔτροχον μὲν γλῶσσαν ὡς φρονῶν ἔχεις, 
ἐν τοῖς λόγοισι δ᾽ οὐκ ἔνεισί σοι φρένες. 
θρασὺς δέ, δυνατὸς καὶ λέγειν οἷός τ; ἀνήρ, 
κακὸς πολίτης γίγνεται νοῦν οὐκ ἔχων. 
οὗτος δ᾽ ὁ δαίμων ὁ νέος ὃν σὺ διαγελᾷς, 
οὐκ ἂν δυναίμην μέγεθος ἐξειπεῖν ὅ ὅσος 
καθ᾽ Ἑλλάδ᾽ ἔσται. δύο γάρ, ὦ νεανία, 
τὰ πρῶτ᾽ ἐν ἀνθρώποισι: Δημήτηρ θεά: 
γῆ δ᾽ ἐστίν, ὄνομα δ᾽ ὁπότερον βούλει κάλει" 
αὕτη μὲν ἐν:ξηροῖσιν ἐκτρέφει βροτούς: 
ὃς δ᾽ ἦλθ᾽ ἔπειτ᾽, ἀντίπαλον ὁ Σεμέλης γόνος 
βέ ρνου ὑγρὸν πῶμ᾽ ηὗρε κεἰσηνέγκατο 
νητοῖς, ὃ παύει τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς 

λύπης, ὅταν πλησθῶσιν ἀμπέλου ῥοῆς, 



ΤῊΒΕ ΒΑΟΟΦΗΑΝΑΙΒ 

Βομο]αϊηρ ὕπ656 συὸν [115 50 56 56 - ΒΟΥ ΘΕ. 
ΕἸτηρ οὐ ἐπε ἰνν ; ἰδεῖ πὸ ἐπ γυβιιβ [Ἁ]], 
Απαὰ εἴ {πίπὸ μαμὰ ἔτεος, Ὁ τὴν τοῦ Υ 5 5116. 
ΤΠοῖ αἸαά5ι, Τ᾽ εἰ οϑίαβ, ἀσανν Ἠΐπη ὁπ το {Π|5 : 
᾿ΤΙ5 ποι νου] σι Τοῖθὲ ὑΠ|5 πὸνν οα ἀρΡοΠ πΙΘ ἢ 
ΒῸΣ ἁιρισν ἃπα αἰνὶ παῖ 5 ψαρο! 
Εχοορὶ ὑπὸ Πποὰσν Παὶγβ ῥγοϊθοϊθα {πΠθο, 
ΤΠοῖι 5Ππου]άϑὲ ἁπϊα ὑπ6 Βαοομαπαὶς. οἷ ἴῃ σἢΠαΐηβ. 
ΕῸΥ ὈΥπρίηρ ἰπ ὑΠ6 56 ρϑϑυ]εοπὶ στῖΐοϑ ; ΓῸΓ ΨΠΘΠ 200 
Ι͂ὴ νομὴ 5 δαδῖς ὑΠ6 οἰ πϑίθυβ ρυ]46. Παΐῃ ραγί, 
ΝῸ ροοά, 580 1, οοιηθ5. οὗ ἐπε ὶγ σένεῖσυ. 

ΓΗΟΘΗῸΒ 
ΒΙΆΞΡΠοιην γα ρσοΥ, ἀοοὶ ποῖ Ὑϑνούθηοα. ἤθᾶνθῃ, 
ΝΟΥ (δαμητ5, βουνοῦ οὗ ἐπε φάυξῃ-θοΥ 566 α ἢ 
5οη οὗ Βομίομ, ἔμοι ἀοϑῦ 5πάιὴθ ἢν Ὀἰτγίῃ ! 

ΤΕΙΠΈΒΙΑΒ 
ΠΕ Πε ΕΓ ἃ ἴσο δὴ ἤἥπας ἃ ΠΟΌΪ6 ὑΠ 6 πη 
ΕῸΣ ΒΡΘΘΟΠ, ᾿{ἰ5. δαϑν ἴο θὲ οἰἱοαιθηΐ. 
ΤΠοιι--- τοῦ παν τὰη5 ἐν ἰοηριιθ, ἃ5. ποι ννοσὶ νῖϑε : 
Βαϊ ἴῃ {πεϑθ6 ννογὰβ οἵ ὑπῖπηθ 56 η886 15 {γα ΠΟΠΕ. 
ΤῊΘ τά 5 ἢ τηδηῃ, ἃγτη θα ψ ἢ ΡΟνΟΥ ἃπΠα γοδαᾶν οἵ βρθεςῃ, 9270 
Ις. ἃ δα οἰϊίζθῃ, δἃ5 νοϊα οἵ 56η86. 

Βυῦ τῃ15. πὸν οα, ψΠπομ ποι ἀοβσὶ ἰαπρὴ ἰὼ 
ΒΟΟΙΉ, 

1 φαπποὺ βρθὰκ ἐπε σγεαΐπθθθ ψν πουδαηΐζο 
ΙΪὴ Ηδφ]]ὰ5 ἢῈ 5Π84]}}] γίϑβθ. ἵνο οποίος Ρονεῖβ. 
ΡΥΠΟΘ, ὩΠΠΟΠΡ᾽ Τη6 η ὑπῃεῖα ἅ1Ὸ : αἰνίπε 1)εμηεῖευ. - 
Ευτῃ 15 5η6, πᾶιὴηθ ΠΕῚ Ὀν ψ Βοἢ πᾶπηθ ἔποι νυ] :-- 
506. προ αν οοα πυγξαγεῖῃ τηογία! ΠΊ6Ὴ : 
ΤΉθπ ΤΟ] εῖ ἢ ϑεπηθ] 5. ὅ0η ; ἴὸ τηδίοἢῃ ἤδΥ οἹε 
ὙΠῸ οἹαδῦου᾽ 5. ον ίηρσ ἀταισηξ πὲ ἔοαπα, ἀπ σανε 
ΤῸ πηογΐα]ς, ΠΟ σῖνεβ τοϑῦ το στοῦ ἴο τηθ 950 
οΘ- ΟΥ, 5000 ἃ5. ἐῃε νἱπε 5 βίγετη ἢ] 6 ἢ ὑπαιη. 
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ΡΒΑΚΧΑΙ 

[2 7 ΄-΄ ᾿] ς 7 “-“ 

ὕπνον τε λήθην τῶν καθ᾽ ἡμέραν κακῶν 
δίδωσιν, οὐδ᾽ ἔστ᾽ ἄλλο φάρμακον πόνων. 
οὗτος θεοῖσι σπένδεται θεὸς γεγώς, 
ὥστε διὰ τοῦτον τἀγάθ' ἀνθρώπους ἔχειν. 
καὶ καταγελᾷς νιν, ὡς ἐνερράφη Διὸς 
μηρῷ; διδάξω σ᾽ ὡς καλῶς ἔχει τόδε. 
ἐπεί νιν ἥρπασ᾽ ἐκ πυρὸς κεραυνίου 
Ζεύς, εἰς δ᾽ Ὄλυμπον βρέφος ἀ ἀνήγαγεν, θεὸν 
Ἥρα νιν ἤθελ᾽ ἐκβαλεῖν ἀ ἀπ᾽ οὐρανοῦ": 

Ζεὺς δ᾽ ἀντεμηχανήσαθ᾽ οἷα δὴ θεός. 
ῥήξας μέρος τι τοῦ χθόν᾽ ἐγκυκλουμένου 
αἰθέρος, ἔθηκε τόνδ᾽ ὅμηρον, ἐκδιδοὺς 
Διόνυσον Ἥρας νεικέων" χρόνῳ δέ νιν 
βροτοὶ τραφῆναί φασιν ἐν μηρῷ Διός, 
ὄνομα μεταστήσαντες, ὅτι θεᾷ θεὸς 
Ηρᾳ ποθ᾽ ὡμήρευσε, συνθέντες λόγον. 
μάντις δ᾽ ὁ δαίμων ὅδε: τὸ γὰρ βακχεύσιμον 
καὶ τὸ μανιῶδες μαντικὴν πολλὴν ἔχει: 
ὅταν γὰρ ὁ θεὸς εἰς τὸ σῶμ᾽ ἔλθῃ πολύς, 
λέγειν τὸ μέλλον τοὺς μεμηνότας ποιεῖ. 
"Αρεώς τε μοῖραν μεταλαβὼν ἔ ἔχει τινά" 
στρατὸν γὰρ ἐν ὅπλοις ὄντα κἀπὶ τάξεσι 
φόβος διεπτόησε πρὶν λόγχης θιγεῖν" 
μανία δὲ καὶ τοῦτ᾽ ἐστὶ Διονύσου πάρα. 
ἔτ᾽ αὐτὸν ὄψει κἀπὶ Δελφίσιν πέτραις 
πηδῶντα σὺν πεύκαισι δικόρυφον πλάκα, 
πάλλοντα καὶ σείοντα Βακχεῖον κλάδον, 
μέγαν τ᾽ ἀν ᾿Ε᾿Ελλάδ᾽, ἀλλ᾽ ἐμοί, Πενθεῦ, πιθοῦ" 



ΤῊΕ ΒΑΟΟΗΑΝΑΙΒ 

Απά 9166 0. πὸ οὶ νίοη οὐ οἷν ἀ1]ν 1115. 
Ηε ρίνε5--θγα 9 ποπ6 Οὔ ΟΣ θα] ΤῸΣ το ]]ς. 
Ηε ἰς ἐμὲ Οοαϑ᾽ ραΐίομ, ὑποιρὴ ἃ Οοά, 
5οὸ. {παῦῷ πγουρ ἢ ἢΐτη ὁ τπθη οὐταϊη σοοα τῃΐηρι. 

Απᾶ ἀοβὲ ποῖ πο κ Πίπη, 85 ἰπ ζει 5 {Π]ὶρἢ 
ον [ΪὋ ΜΠ] 5Ποὺν {πδὸ 411 {πὸ Ἰερεπα᾽ 5 θεδιῖν : 
Πθη Ζειις πᾶ ςπαΐοπεοα ἢΐπη ἔγτοιη {πὲ Ἰενίη-ἢτγε, 
Απᾶ ὕᾶγὲ π6 Ῥὰθὲ ἴο ΟἸγιριβ, Ηθγα ἔπε πη 
Ἑαΐϊπ νου] ἤὰᾶνὸ οαϑὺ Πὶ5 σοάῃθδα οὐ οὔ ἤδᾶνθη. 990 
Ζειβ ὙΠ ἃ Οοαβ νψὶῦ Τταυηθα ἢϊς οοππτευρ οί. 
Α Ππαρτηθηΐ ἔτοση {Π6 θαυ ἢ -Θη] αἴηρ ΟἿ ΠΟῈΥ 
Ηξς ὕὈγᾶκθ, ἃπὰ ψτουρῃΐ ἴο ἃ Ποβίαρσοθ, βαιεπρ' 50 
ΠΙοη 5115 βαΐε ἔτοπι Ηδταβ 5ρ116. [πὴ {ἰπ|6 
Μεη το] ον ἢῈ νγὰβ πιιῦβεα ἴῃ Ζειι5᾽ 5 ἐπὶρῃ. 
Ομαηρίηρ ὑΠ6 πᾶπιθ, ἔπον ντουρηΐ ἃ τντῇ ἱὑπογεοῦ, 
Βεοᾶυβε ἐπε Θοα ννὰβ ποβίαρε ὁποὲ ἴο Ηδεγὰ. 

Α ριορμεὺ ἰ5 {π15 αοά : ἔπε Βδοοῆϊο ἔθη Ζυ 
Απάᾶ εδοβίαϑυ ἀγα {Ὁ}]- ταῦ σηϊ ἢ ργόρῆεον : 
ΕῸΥ, ἰπ Πῖ5. Π]|π 655 θη ΠῈ ἢοοας ΟἿ ἔγϑηιο, 3200 

Ηε τᾶκε5 Πὶβ τηϑαάἀεπηθα νοΐαγῖθς 16}} ἐπε {ΐιγο. 
Βοιηθννμαῦ οὗ Αγοϑ ἄπο Π6 5Πδγθὸ να] : 
Ηοϑῖβ ΠαυΠμ655-οἰδα, ἴῃ γαη 5 ἀυγανεα. βομπηοςπηε 5 
Αὐτὰ Ὁ Π16α ἢ ρᾶπῖο Ἔα ἃ 5ρθδσ θὲ τοποπεά: 
ΤῊΙϊ5 ἴοο ἰ5 ἃ ἔθηζυ 1] οηνϑιιβ 56Π68. 
Υεὺ 5Πα] ποι 566. πη ὄνεὲπ ὁπ [26 ]ρ}1 5 οὐὰρ: 
ΥΠ ρμίπα-Ὀγαπάβ Ἰδαρίηρ' ο᾽εΥ ἐπε οοόνεθη ογεβῦ, 
᾿Γοββίησ οη. Πρ ἢ ἃπα νγανίηρ Βαοομιβ᾽ θΟῸρΉ.-- 
Υεδ, στεαὺ {πγοὰρῃ Η 6115. Ῥεπίμευβ, μεεα ποῖ 

τη6: 

τ 2,6. δνα ὑπΠ15 οουπίογίοιῦ θ᾽] γεαβ ὅο Ηφογα, 85 ἃ ποβίαρε 
αϑϑϊηδὺ ΠῚΒ Ἰηνθβύϊηρ ΠῸΡ Υἶν8}}5 οὔ] ἢ [Π6 ΠΟΠΟΙΓΒ οἵ 
αἰνιπῖῦν. Τηδ ἀγρυτηθηῦ 15 Ὀα5θα ἢ ὕΠ6 5: π}}]ῦὶὺν οὗ μέρος, 
““ ἔγδργηθηῦ "ἢ; μηρός, ““ Ὁ] "; ὅμηρος. “" μοβέαρσε. 
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ΒΑΚΧΑΙ 

μὴ τὸ κράτος αὔχει δύναμιν ἀνθρώποις ἔχειν, - 
μηδ᾽, ἢν δοκῇς μέν, ἡ δὲ δόξα σου νοσῇ, 
φρονεῖν δόκει τι" τὸν θεὸν δ᾽ εἰς γῆν δέχου 
καὶ σπένδε καὶ βάκχευε καὶ στέφου κάρα. 
οὐχ ὁ Διόνυσος σωφρονεῖν ἀναγκάσει 
γυναῖκας εἰς τὴν Κύπριν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ φύσει 
τὸ σωφρονεῖν ἐ ἔνεστιν εἰς τὰ πάντ᾽ ἀεί. 
τοῦτο σκοπεῖν χρή; καὶ γὰρ ἐν βακχεύμασιν 
οὖσ᾽ ἥ γέ σώφρων οὐ διαφθαρήσεται. 
ὁρᾷς, σὺ χαίρεις, ὅταν ἐφεστῶσιν πύλαις 
πολλοί, τὸ «Πενθέως δ᾽ ὄνομα μεγαλύνῃ πόλις" 
κἀκεῖνος, οἶμαι, τέρπεται τιμώμενος. 
ἐγὼ μὲν οὖν καὶ Κάδμος, ὃν σὺ διαγελᾷς, 
κισσῷ τ᾽ ἐρεψόμεσθα. καὶ χορεύσομεν, 
πολιὰ ξυνωρίς, ἀλλ᾽ ὅμως χορευτέον, 
κοὐ θεομαχήσω σῶν λόγων πεισθεὶς ὕπο. 

. μαίνει γὰρ ὡς ἄλγιστα, κοὔτε φαρμάκοις 
΄ 

ἄκη λάβοις ἄν, οὔτ᾽ ἄνευ τούτων νοσεῖς. 
ΧΟΡΟΣ 

ὦ πρέσβυ, Φοῖβόν τ᾽ οὐ καταισχύνεις λόγοις, 
τιμῶν τε Βρόμιον σωφρονεῖς μέγαν θεόν. 

ΚΑΔΜΟΣ 
ὦ παῖ, καλῶς σοι Τειρεσίας παρήνεσεν' 
οἴκει μεθ᾽ ἡμῶν, μὴ θύραζε τῶν νόμων. 
νῦν γὰρ πέτει τε καὶ φρονῶν οὐδὲν φρονεῖς. 
κεὶ μὴ γὰρ ἔστιν ὁ θεὸς οὗτος, ὡς σὺ φής, 
παρὰ σοὶ λεγέσθω: καὶ καταψεύδου καλῶς 
ὡς ἔστι, Σεμέλη θ᾽ ἵνα δοκῇ θεὸν τεκεῖν, 
ἡμῖν τε τιμὴ παντὶ τῷ γένει προσῇ. 
ὁ »ᾷς τὸν ̓ Ακταίωνος ἄθλιον μύρον, 
ὃν ὠμόσιτοι σκύλακες ἃς ἐθρέψατο 

ἢ 
διεσπάσαντο, κρείσσον᾽ ἐν κυναγίαις 



ΤῊΗΕ ΒΑΘΟΘΗΑΝΑΙΒ 

Βοκαδὲ ποῖ {πᾶ πα κοα ΤὍγοΘ πα Ὲ ἢ} ΡΟ ΟΥ̓ ΟδΥ ἸΠ6Ὴ ; 

Νου, 1 1Ὁ βθϑιὴ 50 τὸ ἢν ἸαπιἸ οὶ ὄνὸ, 

1)δϑῖη ἔπ γ 561} ννῖϑο. ὙΠῸ οά ἰηἴο τῃν Ἰαπα 

Ὑ δἸΘομη6 : 5011] ννῖπο, θῈ ας μαπέ, νυυθαῖπο {Ππῖπε πεοδά. 

Π᾽οηγ 515 ΠΡΟῚ ῬΌΠΊΘη νν1}} ποὺ ἐπ γιιϑὲ 

ΟΠΒαβεϊν : τη ἔσθ ννουτηα  ΠΟΘα ᾿πΠΌΟΥΤ 
1)νν6115 ξοιρούάποο του ἢ ίηρ 4}} ἘΠϊηρθ ΘΥΘΥΤΉΟΥ δ. 
5 σττιϑὺ ἔμποι Ππορα : ἴον ἴῃ ἢϊς Βδοοῃὶςο γἱΐος 
ὙΠῸ νιττποι5- ποασι θα 95Π4}} ποῖ 6 ππάοπο. 

[,.ο, ὑπο τὸ σα θη ὑποιϑαηας. ἘΠγοπρ ἐπ ν σαῖδϑ, 
Απά 4}} ΓΘ θ65 ππὰρτ ποῦ ῬΟπ δ ιιθ᾽ πάη: 
Ηδ ἴοο, 1 ννοῦ, ἴῃ Πποιπαρο [κοί Ἰον. 
Ι,. ἐπ θη, πα (λάχῃ, νυ οι ὑποῖ ᾿ἰδπιρ] βῷ ἰὼ ΒΟΟΤΉ, 
1] νυθαῦῃο οὐν πεδας ἢ ἵνν. πα ψΜ.1}} ἄλποε--- 
Α στονθθαγα ραν, νοῦ οαπποὺ μὰ Ραΐ ἄδποε. 
Νοῦ αὖ τῆν ϑιαϑῖοη ν01}} 1 νὰν ἢ Οα5. 
Μοβὺ οτίδθνοιβ ἰ5 ν᾽ τηϑάποϑϑ, Πα πὸ 5Ρ6]} 
Μᾶν τπϑαϊοῖπο {π6 6. ἘΠοιΡ ἢ 5Ρ6}15 Πανὸ τηϑ46 ἔπ θὲ πηδᾷ. 

ΓΗΟΗῦΒ 
ΟἸὰ τα, ὑπο 5Παυη δὲ ποὺ ῬΠοαθαβ ἴῃ ἐπ ν ΘΡΘ θοῇ. 
Απα ν βοὶν Βοποινθϑοῦ Βγοσηΐαβ, τηϊσηςν (οα. 

ΟΑΌΜῸΒ 
Μν 90ῃ, ψγ» ὲῈ}} ῃαὶῃ ᾿Γεισοϑίαβ Θου π56]16 4 ἐπ θθ. 
ν 61} ψ ἢ ἀι5, ποὺ υἱτποιυδ ἐπδ Ρρᾶ]6 οὐ υνυοηΐ. 
ἹΠοιυ τὺ ποὸνν πῃ Ομ ]απα : παιρηΐ ἐν τνῖϑάουῃη ἰς : 
Βογν, ὑποιρὴ {π15 αοα νγεσε πὸ Οσα.--ἀΒ ποι βὰν θβέ. -- 
Οοάᾶ Ρὲ ἢε οδἰ δὰ οἵ πεὸ : ἴῃ ρ]οσίοιιβ ἔγαπα 
Βε ϑϑιηδὶε ἔπη 85 τποῖμοὺ οἵ ἃ Θοά: 
50. ΠΡΟΙ 8}] οἷα" Ποιῖιθα 5Π8}} Ποποιῦ τϑϑί. 

Βειηθιηθογεςὲ ποι Αοΐβθοπ᾽β τεϊοπῃϑα ἄθομη, 
ὙΥΠοπ ὑπὸ γανν-τανθηΐηρσ Πουπα5 Ὠϊτη56 1} Πα τϑαγεᾶ 
ἤθηῦ Ἰτὴ Ὁ ἔγοτη πὴ} ἰπ ἐπε πηθαάβ, ἔου ἐπαξ Πρ ἢ Ὀοαβὲ 
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ΒΑΚΧΑῚ 

᾿Αρτέμιδος εἶναι κομπάσαντ᾽, ἐν ὀργάσιν. 
ὃ μὴ πάθης σύ, δεῦρό σου στέψω κάρα 
κισσῷ" μεθ᾽ ἡμῶν τῷ θεῷ τιμὴν δίδου. 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ 

οὐ μὴ προσοίσεις χεῖρα, βακχεύσεις δ᾽ ἰών, 
μηδ᾽ ἐξομόρξει μωρίαν τὴν σὴν ἐμοί ; 
τῆς σῆς δ᾽ ἀνοίας τόνδε τὸν διδάσκαλον 
δίκην μέτειμι. στειχέτω τις ὡς τάχος, 
ἐλθὼν δὲ θάκους τοῦδ᾽ ἵν᾽ οἰωνοσ κοπεῖ 
μοχλοῖς τριαίνου κἀνάτρεψον ἔμπαλιν, 
ἄνω κάτω τὰ πάντα συγχέας ὁμοῦ, 
καὶ στέμματ᾽ ἀνέμοις καὶ θυέλλαισιν μέθες. 
μάλιστα γάρ νιν δήξομαι δράσας τάδε. 
οἱ δ᾽ ἀνὰ πόλιν στείχοντες ἐξιχνεύσατε 
τὸν θηλύμορφον ξένον, ὃ ὃς εἰσφέρει: νόσον 
καινὴν γυναιξὶ καὶ λέχη λυμαίνεται. 
κἄνπερ λάβητε, δέσμιον πορεύσατε 
δεῦρ᾽ αὐτόν, ὡς ἂν λευσίμου δίκης τυχὼν 
θάνῃ πικρὰν βάκχευσιν ἐν Θήβαις ἰδών. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
ὦ »σχέτλι’, ὡς οὐκ οἶσθα ποῦ ποτ᾽ εἶ λόγων. 
μέμηνας ἤδη, καὶ πρὶν ἐξέστης φρενῶν. 
στείχωμεν ἡμεῖς, Κάδμε, κἀξαιτώμεθα 
ὑπὲρ τε τούτου καίπερ ὄντος ἀγρίου 
ὑπέρ τε πόλεως, τὸν θεὸν μηδὲν νέον 
δρᾶν. ἀλλ᾽ ἕπου μοι κισσίνου βάκτρου μέτα: 
πειρῶ δ᾽ ἀνορθοῦν σῶμ᾽ ἐμόν, κἀγὼ τὸ σόν' 
γέροντε δ᾽ αἰσχρὸν δύο πεσεῖν: ἔτω δ᾽ ὅμως" 
τῷ Βακχίῳ γὰρ τῷ Διὸς δουλευτέον. 
Πενθεὺς δ᾽ ὅπως μὴ πένθος εἰσοίσει δόμοις 
τοῖς σοῖσι, Κάδμε: μαντικῇ μὲν οὐ λέγω, 
τοῖς πράγμασιν δέ: μῶρα γὰρ μῶρος λέγει. 

. 



ἸῊΒΞ ΒΛΟΟΒΑΝΑΙ. 5 

Τ]αὶ Αυζομιῖς ἰν απ επρ; 6 ΧΟ Ια ἢ 5.40) 

Ι,6ς Ὁ βιςι ΡὴῈ τὰν ἴαϊο, ἰδὲ τη Φ’Όν ἢ {πὸ πολὰ 

ΜΠ ἵνν : πόποι" Ποῖ τ τις {πὸ σά. 

ΡΕΝΤΗΕΒΒ 

Ηδποὸ χη {ἐπῖπὸ παπᾶ ' Οὐ. ρῥἷαν πὸ Βαοομδηΐ 

ὑποιι, 

ΝΟ ον Ομ οἢ τὴ νυ ῖτἢ ὑπ ν [ΟΠ] γ᾽ 5. οἴδἢ. 

ΤΗϊς 56 6ὺ, ἔπ ν τη ηἶτου ἴπ 56 ΠΒ ΘΙ β5η 655, 

ὙΥΠ]|1 ομαϑέῖθο. 1,6} βομηθομπα ρὸ ψ 1} 5ροεά--- 

(1 απ αἰϊοπάαηι) "ΠἼνου, ᾿ῖ6 66 ἕο Πΐ5 δϑαξ οὐ ἀπρὶιν : 

{ρῆθανο τε] Ἰενοῦβ, ΠῈ}] 1Ὁ τὸ {πὸ τοι : 

ΑἸΙ ἴῃ οοπξαβίοι ἔα ἰδ προῖάθ ἀονῃ : 

ΗἸ5 μον ΠΠ]εὺς ἤϊην ἴὸ πα ἀπ ΒΓ : 950 

ον, ἀοίπρ 50, 1 πηοϑὺ 584}} νυυϊηρ Πα. Πϑαγῇ 

ϑοιηθ- -Ὑ6, τάπρα ΓΠτοιρἢ ἐπε οἷδν, ἃ πα ὑγᾶοῖκ ἀοννη 

Ὑπαῖ οἱν]-Ἀοοα βἔγδη ρου. ΨΚ ΠῸ0 ΠΡΟῚ ΘΓ υἶν 85 

Βυϊμρσϑίη ἔναρα τπλάπθβ8, ἀηἀ 4665 Οἱ με. 

Απα 1 νὰ οαἴοι Πΐπη, ΠᾺ]6 μίτη θοιπα νυ ἢ Παῖπς 

ΗΠμον, ἐμαὶ ἀθαῖ Ὀν βδἰοπίπρ' θῈ ἢ15 τηθϑά, 

Απά 9ς0 πὸ τὰς Πἰβ τονοῖνν ἴῃ ΤΠ 6065. 

ΤΕΙΒΕΒΙΑΒ 

ἈΠ ντεῖςμ, ἔπου Κπονεϑὺ ποὺ νυμαῦ ὑπου Παϑὶ φ416 ! 

ΤΒοιυ γὲ οἰαυκιτηδα πον, ΠῸ οὐδὲ νναϑῦ 56 56 - ὈΘΥΘΕΙ. 

Τ,εἴ ας σο, δάμμιβ, πα πὰ Κα 1 ΟΕ ΘΟ 9500 5300 

Βοίἢ ἔου ἐπῖβ τπδη, Ὀγαΐα βανάσα ὑποιρῇ ἢς 6, 

Απᾶ Τπερες, ἐμαὶ πὸ βἔταηρσε νϑησθάποῦ οὗ {πὸ οὐ 

Θγηἶξο ἔβοη. ὕοῖπδ 1 τη6, νυ - να πα ἰπ Παπά. 

Ἐββαν ἴο ΡΌΘΑΥ τὴν ἔΓΆΤηΘ, ἃ5 Ι ἀο {πῖπε. 

ΘΠδπιο ἴἢ ὑπο στευθοαγαβ ἔ6]] !-- πᾶν, παῖ οἵ ἐπαῖ 

Ἐὸγ Βδοοῆαβ, ὅοη οὗ Ζειβ. νγὰὲ πϑϑαβ πηιβῦ 56 Υν6. 

(δάμη, θανγατα 1εϑὲ Ρεπέλειις Ὀγίπρ' Πϊβ Ἔσο, 

Πορεπίαποε, το ᾿μΐης Ποιβ6 :--ποῦ ΡΓΌΡΠΘΟΥ ΒοτΘ 

ϑρθακϑ. θα Ηἰ5 ἀθεθάβ. Α ἴ0ο]. πὲ Ξβρβακϑίῃ [0] ]ν. 
[ Εχοιριί. 
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ΒΑΚΧΑΙ 

! ΧΟΡῸΣ 
[᾿ Ν ͵ὕ “- Ι 

370 Οσία πότνα θεῶν, στρ. ἃ 
ς Ἂ 3., ἃ Χ δ. Οσία δ᾽ ἃ κατὰ γᾶν 
χρυσέαν πτέρυγα φέρεις, 
τάδε Πενθέως ἀίεις ; 
ἀΐεις οὐχ ὁσίαν 
ὕβριν εἰς τὸν Βρόμιον, 
τὸν Σεμέλας, τὸν παρὰ καλλιστεφάνοις 

εὐφροσύναις δαίμονα πρῶ- 
τον μακάρων; ὃς τάδ᾽ ἔχει, 
θιασεύειν τε χοροῖς 

Ε ΄ 2 }] “ ΄ 

50 μετά τ αὐλοῦ γελάσαι 
ἀποπαῦσαί τε μερίμνας, 
{ , ῇ » ὁπόταν βότρυος ἔλθῃ 
γάνος ἐν δαιτὶ θεῶν, 
κισσοφύροις δ᾽ ἐν θαλίαις 
᾽ ,΄ Ν Ὁ ᾽ ΄, ἀνδράσι κρατὴρ ὕπνον ἀμφιβάλλῃ. 

ἀχαλίνων στομάτων ἀνῇ. αἱ 
ἀνόμου τ᾽ ἀφροσύνας 
τὸ τέλος δυστυχία 
ὁ δὲ τᾶς ἧσυ ίας 

200 βίοτος καὶ τὸ φρονεῖν 
ἀσάλευτόν τε μένει 
καὶ συνέχει δώματα: πόρσω γὰρ ὅμως 
αἰθέρα ναίοντες ὁρῶ- 
σιν τὰ βροτῶν οὐρανίδαι. 
τὸ σοφὸν δ᾽ οὐ σοφία 
τό τε μὴ θνητὰ φρονεῖν 
βραχὺς αἰών: ἐπὶ τούτῳ 
δέ τις ἂν μεγάλα διώκων 
τὰ παρόντ᾽ οὐχὶ φέροι. 



ΤῊΞΕ, ΒΑΟΟΗΑΝΑΙ 5 

! ΟΗΟΕῦΚ 
Ο ϑαποῖῖίν, ποὺ γΠο ἀοβὶ 681 ἀμ] ΠΟ ἢ (ϑέν. 1) 

Ονεον Οοάϑ. γεὺ Ἰονν 45 ὑΠὶ5 φασίν στοῦπά, 
[πἴο δυνατά, βἰοοροβὺ ἔῃν σοϊάθη ῥ᾽ ΠΙΟΗ .--- 
Ηδατ᾽ βὲ ποι ἐπ6 ννοσ5 οὗ {πηῸ Κίησ. ἀπα πὸ βουπα 

ΟΥ̓ ἷς θ]αβὲ οὔ ἀδῆδπος, οἵ Ῥεηέμειις ἀϑϑα ] ]ηρ; 
ΤῊ ΟἸαμπηοιτν- Κίηρ -- -Πϑασϑὲ ὑποῖ ἢΠὶθ ὈΪΑΘΡΠΘΙΊΟΙ5 

ΤᾺ] ρ᾽ 
ἡ ϑειηθ]ε᾽ 5 501, γγΠῸ 15 Τογϑυποβῦ θαμὰ 
ΟΥ̓ τπε ΒΙοβὶ ἴῃ ἐπδ ἔδϑεῖναὶ θθδπὲν-ογον πο ἢ--- 

ὙΠῸ Βαῖῃ ἔῸγ ἢἰς οὐαὶ ργοσοραῖίνε ἈΚ ἢ 
Τὸ απο ἔργ ἢ θοῦ ἐπγοὰρῃ Πὶς ἀδποθθ ἴο 

Ιϑὰρ. 
ὙΠ θη Ὀ]Ϊεπῦ ἢ {Π6 ἤπτος Πρ απ ρους ἀνά η. 

Απα {πὸ Ομ] άτεη οἵ οαγὸ πᾶνε ἔογροΐζεη ἴοὸ 6 ΕΡ. 
ΒΘ μβοονοῚ γανϑα] θα 15 {ΠῸ οἰ πίε 5 ΘΡΙ ΘΠ ΟῈΓΣ 
Ιῃ {πε θαπαιοδὺ ἐπαΐ τηθη τὸ ἐπε Πρ οας ἔε πα ου. 

ἈΠπα ο᾽ δ᾽ ἱνυ- θαι δα τον ο]]εῖς αὐ κίησ ἀδὸΡ 
ΤῊΘ νῖηθ- θοὸν] ἀγορρεῖὶῃ ἐπ τπδηΐ]ς οὗ 5166 ρ. 

ΟΥ̓ 1Π6 συϑίη] 685 05 ὑπαξ νυ 1] ον ΠΟ τηδβῖου, (4πέ. 1) 
ΟΥ̓ {πὸ ὉΠ ΟὐΕΥ Ἰανν᾿ 5 ρᾷ] 6 βῦα ΡΟ ἴο οἔγαγν--- 

Ομ 15 ἐπε ἐπα οὗ ἔπϑιῃ, ὄνεπ αἰβαϑίου; 
Βαυΐ {πῈ οα] τη ̓ 18, 511] ἃ5 ἃ ΒΌΤΏΤΗΘΥ ἄδν, 

Βαυΐὺ {πε ἕοοῦ ψποβε ἔασίηρ' ἀἸβογεϊίοη συϊάείῃ, 
ὙΠΕεΙν οἐθδαξαϑὶ βἕαΐε ἀπβῃακοη ΔΙ οἰἢ, 

ἈΑπα {πὸ Πομηα 511} ἡπά δε ἴῃ βοὴ 15 βἔδν. 
ΑΠἩ, {πΠ6 Ηδάνεηὶν Οπο65 ἀνε ]] ΓᾺΓ ἀναγ, 

Υ δὲ ἸΙοοκ ὑπδν οἢ τηθῃ [τῸΠπ {πεῖν οἹοπάν ρογία]ς. 

Ο. ποὺ στ Κπον]εάσε 15 υ]βάοιῃ θοιρῃ : 
Δπα {ΠδῸ βριυδ παῖ βοαγθῖῃ ἴοο Πὶρἢ ἔῸΓ πηογίδ]5 

5}4}] 566 ἔενν ἀδνβ: ὑγβοβοενεὺ ἢδίῃ οδυρηξ 
Αὐ {Π6 ἐῃίπρϑβ ἴοο σγεαῦ ῸΓ ἃ τηδη᾽ 5 αἰξαϊηΐηνσ, 
Ενϑη Ὀ] ββίηρβ ἀββυγεα 5Π8}1] ἢδ Ἰόβα ἰπ ἐπε σαϊηίησ. 

33 
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ΒΑΚΧΑῚΙ 

» Ὗ , 

μαινομενων δ᾽ οἵδε τρόποι 
᾿' ᾽7ὔ - 4 ἐς ΡΝ ΓΟ 

καὶ κακοβούλων πταρ᾽ ἔμοιγε φωτῶν. 

ς Ἁ Χ Ψ 

ἱκοίμαν ποτὶ Κύπρον, 
“- ἴω 5 7 

νᾶσον τᾶς ᾿Αφροδίτας, 
5 -π ’ὔ “ 

ἐν ᾧ θελξίφρονες νέμον- 
ται θνατοῖσιν "ἔρωτες, 

77 ΤΙ 3 Κ᾽, ς , 

χθόνα ᾿ θ᾽ ἃν ἑκατόστομοι 
βαρβάρου ποταμοῦ ῥοαὶ 
καρπίζουσιν ἄνομβρον. 
ποῦ δ᾽ ἁ καλλιστευομένα 
ΠΠερία μούσειος ἕδρα, 

Ν λ Ψ , 

σεμνὰ κλιτὺς ᾿Ολύμπου; 
ΕῚ π όν Ν, ΄ Ἵ “ 

ἐκεῖσ᾽ ἄγε με, Βρόμιε Βρόμιε, 
πρόβακχ᾽ εὔιε δαῖμον. 
ἐκεῖ Χάριτες, ἐκεῖ δὲ ΠΠόθος" 
» ω Ν “ ᾿ά υ Δ ἐκεῖ δὲ Βάκχαις θέμις ὀργιάζειν. 

ὁ δαίμων ὁ Διὸς παῖς 
χαίρει μὲν θαλίαισιν, 
φιλεῖ δ᾽ ὀλβοδότειραν ὐϊ- 
ρήναν, κουροτρόφον θεάν. 
»" ᾿] Υ] Ν » 

ἴσα δ᾽ εἴς τε τὸν ὄλβιον 
τόν τε χείρονα δῶκ᾽ ἔχειν 

Μ “ δ 
οἰνου τερψιν ἀλυπον' 

μισεῖ δ᾽ ᾧ μὴ ταῦτα μέλει, 
Χ ΄ 7 , 

κατὰ φάος νύκτας τε φίλας 
εὐαίωνα διαζῆν' 

Ν 3.9 , Ψ Ψ σοφὸν δ᾽ ἀπέχειν πραπίδα φρένα τε 

1 ΜρβΙπθΚα δηα Νϑποκ : ἴον Μ55, Πάφον. 

στρ. 6 

ἀντ. β' 



ΤΗΝ ΒΑΓΟΟΗΑΝΑΙΒ 

δ οἢν ρα 5. 5. ὉΠῖ5. πη θβϑοιθῖθ, 6 φοιρ 

ΟΥ̓ πὸ 685 ΓῸΠΠ}ν ὉΠ} γόνὸ5 αϊσίγαι ρ , 

(δ... 2) 

Ο ἴο ἥδε ἤοῆοθ ὑπο νι ἤοτο ΑρΠγοαϊτο 
Ιοῖ ἴῃ γρτῖβ, πὸ ρΡαγδα ἶβο- ϑ]αηα, ἄν 61}. 

ΤΗΣ 5θὰ-τηροα Παιππὶ οἵ ὑπὸ Πονο-ροαβ τηϊρσηϊν 
Τὸ ννεᾶνὲ {πῸ 501]- ὁ ποῃαηςίηρ 5Ρ6]], 

Οὐ {πὸ 6] 495 νι ποτο πηζο]α 15 {π6 Παγνθβὶ 5 φρο], 
γΠπεσο ὑῃ6 οἴγεα οἵ {πὸ πυπαάγοα τηοὰτῇῃ5. Παὶῃ 

ΤΠ] 6 4, 
ὙΠ εύθοη γαϊη ΠΟῪ {6 ]]} ! 

Βυῖ Ο ἔοσ {πε ἸἰἸαπαὰ ὑπαῦ ἴῃ θϑαιῖν 5 ρΡθου 685. 
ΤΠε Ριουίαη παιπὺ Ποτὸ ὑπὸ Μ 565 οἰπρ ! 

Οπ ΟἸντηριι5 ἐπε Πα] ]οννεα ἴο βἰαπα 41} ἔδαυ! θος 
ΤΕ Πουννατα ᾿θδα τηθ. Ὁ (Ἰδιπουν-Κίηρ ! 

Ο Ἀενεὶ-οροά, συΐάο  πογὸ {πὸ ατᾶοοθβ θ᾽ 46 
Ἀπα Ἰ)εϑῖνο,. - -οτε ἀδποοίῃ, οὐ πὸ τπὰπ ἀδηϊθά, 

1 ΒΑοοΠα ἃ] τἱηρ". 

(Δ4πέ. 2) 
Οὐ οὐ. {πὸ θεροίζεη οἵ Ζειις. πα τ} μ᾿] Θαβιι 

Ι͂Ὶ πὸ οἷθο οὗ {πὸ δα Ππεσο ἢ ΘΠ] οθς 
5ῃ1η6 :; 

Απα Ρϑδοο ἀοϊῃ ἢδ ἰονθ. ψγΠο ἰς οἼνϑι οἵ ἐγδάβιγο. 
Ὑπὸ οἵ Ὑουτῃ ἰ5 6 ππγβὶηρ- ποῖ Π ΟῚ αἰνίηε. 

Οπ ἐπε Πίρη. οὐ πὸ Ἰονν, ἀούῃ ἢϊς θοιηῖν θεβῖον 
ΤΠ 6 Ἰονᾶποο ἐπαὺ τα κοῖῃ ἃπ ἐπα οὗ ννοὺ. 

ΤΠ Ἰονᾶποε οἵ ν πε. 
Βυὶ πε παΐθίῃ {πὰ τὴ ἐμαὶ ἴῃ βοοῦῃ το ιβθῃ 

Α πἴδ ἐπμαΐ ὁπ μἱπίομβ οἵ Πα ρρίπθϑ5 ἢϊες 
ΗΤΟΙΡῊ [5 ἀν ἀηα [ζ5 πἰσῆΐς. ποὺ ἐΠ6 σοοα ρεγὲ 

ΘΒοοβοίῃ. 
Δ Ἴβεϊν 584} ἔποιῖι ἔχου {π6 ονεῦ-νν 56 

1 Μϑδοβαοηϊδ : νοῦ α ΕαΡΊΡΙ 65 σοιηροβθα {Πὶβ ΡοΪαν. 
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ΒΑΚΧΑΙ 

περισσῶν παρὰ φωτῶν. 
τὸ “πλῆθος ὃ ὅ τι τὸ φαυλότερον 
ἐνόμισε χρῆταί τε, τόδ᾽ ἂν δεχοίμαν. 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 
Πενθεῦ, πάρεσμεν τήνδ᾽ ἄγραν ἠγρευκότες 
ἐφ᾽ ἣν ἔπεμψας, οὐδ᾽ ἄκρανθ' ὡρμήσαμεν. 
ὁ θὴρ δ᾽ ὅδ᾽ ἡμῖν πρᾶος οὐδ᾽ ὑπέσπασε 

Ὰ 9 Ε] 2. 90 . » Υ͂ 

φυγῇ πόδ᾽, ἀλλ᾽ ἔδωκεν οὐκ ἄκων χέρας, 
ἡ δ᾽ ΟῚ “ δ᾽ " ξ 3 Ἂ. " 

οὐδ ὠχρός, οὐὸ ἡλλαξεν οἰνωπον γένυν, 
γελῶν δὲ καὶ δεῖν κἀπάγειν ἐφίετο 
ἔμενέ τε, τοὐμὸν εὐπετὲς ποιούμενος. 

Σ Χ ὃ 3 ὃ “- 3 εν ἘΦ 5 2 « εὖ κἀγὼ δι᾿ αἰδοῦς εἶπον" ὦ ξέν᾽, οὐχ ἑκὼν 
» 7 3. 5, » 41." “ 

ἄγω σε, [Πενθέως ΟΥ ὡς ἔπεμψ' ἐπιστολαῖς. 
ἃς δ᾽ αὖ σὺ βάκχας εἷρξας, ἃς συνήρπασας 
κἄδησας ἐν δεσμοῖσι πανδήμου στέγης, 
φροῦδαί γ᾽ ἐκεῖναι λελυμέναι πρὸς ὀργάδας 
σκιρτῶσι Βρόμιον. ἀνακαλούμεναι θεόν' 
αὐτόματα δ᾽ αὐταῖς δεσμὰ διελύθη πεδῶν, 
κλῃδές τ᾽ ἀνῆκαν θύρετρ᾽ ἄνευ θνητῆς χερός. 

ἴω 5. “ῳΌΣϑ ς Ἂ ᾿ Ὁ“ : πολλῶν δ᾽ ὅδ᾽ ἁνὴρ θαυμάτων ἥκει πλέως 
εἰς τάσδε Θήβας. σοὶ δὲ τἄλλα χρὴ μέλειν. 

ΠΕΝΘΕῪΣ 
,7ὔ “ ῬΑ. 5 » Χ ΕΝ μαίνεσθε' χειρῶν τοῦδ᾽ ἐν ἄρκυσιν γὰρ ὧν 

οὐκ ἔστιν οὕτως ὠκὺς ὥστε μ᾽ ἐκφυγεῖν. 
ἀτὰρ τὸ μὲν σῶμ᾽ οὐκ ἄμορφος εἶ, ξένε, 
ὡς εἰς γυναῖκας, ἐφ᾽ ὅπερ εἰς Θήβας πάρει" 
πλόκαμός ΠΕ γάρ σου ταναός, οὐ πάλης ὕπο, 
γένυν παρ᾽ αὐτὴν κεχυμένος, πόθου πλέως" 
λευκὴν δὲ χροιὰν ἐκ παρασκευῆς ἔχεις, 
οὐχ ἡλίου βολαῖσιν, ἀλλ᾽ ὑπὸ σκιᾶς, 
τὴν ᾿ΑΦροδίτην καλλονῇ θηρώμενος. 
πρῶτον μὲν οὖν μοι λέξον ὅστις εἶ γένος. 



ΤῊΝ ΒΑΟΘΟΗΑΝΑΙ 5 

Ηο]ἀ {πδὲ ἀρὰν : Ὀπὺ {Π6 {1 οὔ πὲ ἢθαγὲ 430. 
ΟΥ̓ [πὸ ρβορὶε, παῖ Ἰῖνεβ ἴῃ ὑπὸ νρουϊοβ οὗ {ΠῸ τηδγέ, 

ΕῸΣ 116 5Π4}} φἱῆσο. 

16-οπίον ῬΕΈΝΤΗΕῦΒ: βηίοῦ ΒΒΉΨΑΝΤ, τυ ἢ αἰϊοπα αι. 
ὑγίησίησ θιον υβῦβ ῥοιιμί. 

ΒΕΗΥΑΝΤ' 
Ῥεπέμαοιιβ, να οΟΠη6, γηῸ Πᾶνδ στὰῃ ον ὑΠ}15 ΡῈ 
Εοὸν ψ ΠΊοἢ ἔποῖι βοηὐθϑ τι, ΠΟΥ ΞΒΡΕα ἴῃ ναΐῃη. 
ΤῊϊ5 νυ] α-θοαςὶ ἔοι πμα τνο ἴατηδ : πε ἀαγέθα ποῦ 
Ιὴ ἢϊρηΐ ἀννὰν. ΐ γν᾽θ] 64, ποϊῃϊηρ Ἰοίῃ., 
Η:5 Βαπα5, ΠΟΥ ρα] 6. ποὺ μδηρδα Πα ΟΠ θ Κ᾿ τόϑα-τ- πο. 
Βυΐ 5}}}1πρ θα τι5 Ὀἱπα πα ᾿οδα τ ἔπθ πος, 
ΑΠα ἰαυυϊθα, τὰ Κη οαϑν ὑΠ]15 τὴν ἰδ5Κ. 440 
ΤΉΘΗ 5Πδπηθα 1 5414, ““ Νοῖ, βἔγαπ ρον, οἵ τὰν ψ01]], 
Βαΐ Ὀν οομητηδπάς οἵ Ρεπέπει, ᾿εδα 1 πες. 
Π6 οαρίαγοα ΒδοοΠαπα]ς ἔποὰ αἰδῇ ρΡὰξ ἴῃ ννᾶγά, 
Απα ἴῃ {πε ΘΟμ 0 ΡΥ Ἴβοη ὈΪηα τ ἢ ὉΠ αΐη5, 
ΕἸεα ἴο {πῃ τηϑᾶάονβ τὰ ἔθεον, Ἰοοβεα ᾿πτῸμπ) θοπάς, 
Απα᾿ ἄδησοε πα 68}}] ο Βτουηῖι5 ἐπθ σά. 
Τῆς ἐδεξους του Π 6 ῖν δος 56] -ςυπάσγεα 6]} ; 
1γοοῦβ, στὰ πουδ πηογία] Ππαπα. ἀπ θα γα ἐπευηϑεῖνεϑσ. 
Υρὰἃ, ἔγαυσρην τ ἢ πηδᾶν τηᾶῦν 615 Π15 ΤηΔ ἢ ΘΔ] 
Ἴο ΤΠΕΡθ65 ! Τὸ {πδὲ ἐπε γεϑῦ ἀοίῃ ἀρρετγέίαϊη. 450 

ΡΕΝΤΗΕΙΞ 
γε 416 τηδα ! Οποε ἴῃ Πε6 το1]5 οὗ Π 656 τηῖπο Παηάξ. 
Ηε ἰ5 ποῖ 50 ἤδεϊ 85 ἴο ὄββοδρὲ ᾿Π Ότη 1η6. 
ἘΠῚ ΡΘΕ ἴῃν ἔοστη ἔποιι ἀσὲ ποῖ 1}}-Ὡνοῦγθα,, οἔγαπρου. 
ΕῸΣ ψΟΙΊΔη 5 ̓ τεπιρὑϊηρ- ἜνἘ ἢ ἣν απο αὐ ὝΠΕΡες. 
ΝΟ νυ βθ]ου ὕποιι, 5 5Πονν ἐῆν ἤοντηρ ΘΚ 
ον ἢν οἤθοκϑ Ποαδίίηρ, ἔγαιισῃΐ ἢ 411] 46 ϑῖτὸ 
Απᾷ νῆΐξε, ἔγοπι μεθ ἔμ] Ἐπ ΒΕ ἡ ἰ5. τῃν 5Κ|1. 
5τηϊῦ ὈΚῪ ΠΟ 50 -5Πδῇϊς, θαΐ τηρα νᾶπ Ὀγν 5Π846. 
ὙγΉ1|6 ποῖ ἀοβὺ παπὲ ἀδϑῖτε ττἢ θαδαῖγ᾽ 5 Ππγα. 

ΕἸνβὺ, [61] τὴς οἵ νι παΐ παΐίοι 5ρυπης ἔποιῖι ατὶ. - 4680 



470 

ΒΑΚΧΑΙ 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
» ῇ » , ἘΠ ΕΡ ᾽ » - οὐ κόμπος οὐδείς: ῥάδιον δ᾽ εἰπεῖν τόδε. 
Χ } ͵ ω 3 ΄ Ἧ 

τὸν ἀνθεμώδη Γμῶλον οἶσθά που κλύων. 
ΠΕΝΘΕΥΣ 

ε ἿΝ 5 ,ὔ 

οἶδ᾽, ὃς τὸ Σάρδεων ἄστυ περιβάλλει κύκλῳ. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
᾿] “ “4 ο “ 7 ᾿ς 

ἐντεῦθέν εἰμι, Λυδία δέ μοι πατρίς. 
ΠΕΝΘΕῪΣ 

2 

πόθεν δὲ τελετὰς τάσδ᾽ ἄγεις ἐς “Ελλάδα ; 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ 

7 ἴω ς “- 

Διόνυσος ἡμᾶς εἰσέβησ᾽, ὁ τοῦ Διός. 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ 
᾿κ » “ ἃ ᾿ 

Ζεὺς δ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖ τις, ὃς νέους τίκτει θεούς ; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
» Εὐνκτν ΄ὔ 

οὔκ, ἀλλ᾽ ὁ Σεμέλην ἐνθάδε ζεύξας γάμοις. 
ΠΕΝΘΕΥΣ 

ῇ Ν Χ ΣᾺ ϑὺ δ3} 9. (Ἷ ΄ 

πότερα δὲ νύκτωρ σ᾽ ἢ κατ᾽ ὄμμ᾽ ἠνάγκασεν; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
[ “ Ρ “ ἈΝ 7] ΕΣ 

ὁρῶν ὁρῶντα, καὶ δίδωσιν ὄργια. 
ΠΕΝΘΕΥ͂Σ 

ἊΝ ν Ὁ, 9 ὙΣ Χ ΤΣ! 7 »Ἵ, ἣν, τὰ δ᾽ ὄργι᾽ ἐστὶ τίν᾽ ἰδέαν ἔχοντά σοι ; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

Υ ᾿] 5} » 3 Υ ““ 

ἄρρητ᾽ ἀβακχεύτοισιν εἰδέναι βροτῶν. 
ΠΕΝΘΕΥΣ 

»Μ Ἄν “ 7ὔ 7 

ἔχει δ᾽ ὄνησιν τοῖσι θύουσιν τίνα: 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
.] Γ ᾿ “ ὔ ᾿] "ὔ ᾿] " »} Ψ 7 

οὐ θέμις ἀκοῦσαί σ᾽, ἔστι δ᾽ ἀξι᾿ εἰδέναι. 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ 

εὖ τοῦτ᾽ ἐκιβδήλευσας, ἵν᾽ ἀκοῦσαι θέλω. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
}] 7 ᾿] ων 3. δῇ θῪ 9 ; “ 

ἀσέβειαν ἀσκοῦντ᾽ ὄργι᾽ ἐχθαίρει θεοῦ. 
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ὈΙΟΝΥΞΌἙ 
Νὼὸ ΒΙρῊ ναιηΐ {ἢ 15--- τἰς οασν ἴὸ ἀἰθοίασο : 
ΟΥ̓ ἤοννευν Τυμο ις ΠαΡ]ν τοι Παςὲ Περαγά. 

ΡΕΝΤΗΕῦΞ 
Ι Κηον : ἰδ οοιηραβδοῖῃ ἐπ ϑαγαϊδης᾽ ἴον. 

ὈΙΟΝΥΒῸΚ 
ΤΉ Θηοα ἀπ 1; Τναϊὰ 15 τὴν αἰ Πευ]δπά. 

ΡΕΝΤΗΕΙ͂ΙΒ 
ὙΥπογοίογο τὸ Ηδ]]ὰς Ὀυηροϑὲ ἔθοι ἔπε 56 τἰΐοϑ ἢ 

ΡΙΟΝΥβῦβ 
οι ϑιι5, ειιϑ᾽ 50η. δ 6 της ἰηϊξίαξο. 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 
[λνε5 ἃ ζει ὑπόῦο. πὸ ἀοίῃ Ρερεῖ πὸνν σοάβ} 

ὈΙΟΝ υϑυξ 
Νὰν, ὑπὸ βᾶπηθ ζδθιβ νΠῸ ννεάαεα ϑειηεϊε Πεγο. 

ΡΕΝΤΗΕΙΞ 
ΠΥθαμηΐπρ᾽ ΟΥἹ ψνἃ Κίηρ νναβὲ ποι δε ἢἷς. ὉΠ γᾺ]] ἢ 

ΡΙΟΝΥΒΌΚ 
Νὰν, δγῈ ἴο Ἔν ἢΪβ γηγβίθυϊθβ ΠῈ θοβζονεα. 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 
Ἄν, οὗ νι ϑδῦ [Ἀβομ᾿ θῈ {Π 656 την ϑίουῖοβ ἢ 

ΒΙΟΝΥΒῸΞ 
ἽΓῚ5 βϑϑογεῖῦ, βᾶνε ἴο πε ἰηϊαΐθ. 

ΡΕΝΤΉΕΤΙΙΞ 
Υπαὶ ρῥγοῆὶ Ὀγυίησ πον ἴοὸ Πϊβ νοΐαγῖοβ ἢ 

ΒΙΟΝ ΥΞῸ5 
Ποῖ τπᾶγβὺ ποῦ πον : γε τὸ ἔπον νον τ ἐν Κηονίησ, 

ΡΕΝΤΗΕΙΞ 
Θηγεννα οοιπητευξοϊίησ, τὸ νυ θοῦ πὲ ἴὸ πραγ ! 

ΠΙΟΝΥΒΌΞ 

Η!5 γἰδοβ Ἰοαΐῃς πίτη ὑπαῦ νου κοῖῃ σόα! 655} 685. 

470) 
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ΠΕΝΘΕΥΣ 
ΝΥ ἐς ς ἴω “- - -“ 5 

τὸν θεὸν ὁρᾶν γὰρ φὴς σαφῶς, ποῖός τις ἣν; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ς - » ᾽ 3 5. ἈΝ ΄ ὁποῖος ἤθελ᾽" οὐκ ἐγὼ τασσον τόδε. 

ΠΕΝΘΕΥΣ 

τοῦτ᾽ αὖ παρωχέτευσας εὖ κοὐδὲν λέγων. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

, - 3 “-“ 180 δόξει τις ἀμαθεῖ σοφὰ λέγων οὐκ εὖ φρονεῖν. 
ΠΕΝΘΕΥ͂Σ 

ἦλθες δὲ πρῶτα δεῦρ᾽ ἄγων τὸν δαίμονα ; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

- }] » "4 ΟΝ 

πᾶς ἀναχορεύει βαρβάρων τάδ᾽ ὄργια. 
ΠΕΝΘΕΥΣ 

“ Ἂ 7 «ς 7, 7 
φρονοῦσι γὰρ κάκιον ὡλλήνων πολύ. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
Γ “- [ὦ Υ͂ 

τάδ᾽ εὖ γε μᾶλλον" οἱ νόμοι δὲ διάφοροι. 
ΠΕΝΘΕΥΣ 

7, ΦῚ “5, Ν 4 Ἂ ΑΞ: Ρ, αν τά δ᾽ ἱερὰ νύκτωρ ἢ μεθ᾽ ἡμέραν τελεῖς ; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

7 δ ΄ ΄ 3 0 , 
νύκτωρ τὰ πολλά " σεμνότητ᾽ ἔχει σκότος. 

ΠΕΝΘΕῪΣ 
ὧν μέν 5 - 7 ᾿ 5 Χ ῇ 

τοῦτ᾽ εἰς γυναῖκας δόλιόν ἐστι καὶ σαθρόν. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

: ξ , , 5 » Χ 5 ΄ » κἀν ἡμέρᾳ τὸ γ᾽ αἰσχρὸν ἐξεύροι τις ἄν. 
ΠΕΝΘΕΥΣ 

δίκην σε δοῦναι δεῖ σοφισμάτων κακῶν. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

490 σὲ δ᾽ ἀμαθίας γε κἀσεβοῦντ᾽ εἰς τὸν θεόν. 
ΠΕΝΘΕῪΣ 

ς ΟὟ ς 7 » ᾽ ͵7ὔ , 

ὡς θρασὺς ὁ Βάκχος κοὐκ ἀγύμναστος λόγων. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

Ἂν ὍΣ, “- - γ; ᾿ Ν ᾽ 7 

εἴφ᾽ ὅ τι παθεῖν δεῖ" τί με τὸ δεινὸν ἐργάσει; 
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ΡΕΝΥΗΕΙΞ 
ΤΟΙ σαν δὲ πὸ Οοά : ν»ῆδαῦ ἔἈϑῃϊοη ννὰ5 ΠῈ οἵ ἢ 

ὈΙΟΝΥΞῸΒ 

Α5 βϑεμπιϑᾶ ἢΐη ροοά : παὲ αἸά ποῖ 1 εη]οΐη. 

ΡΕΝΤΗΕῦΞΒ 

ΤῊΗϊς ἴοο ποι Παϑὺ 5ἤγανν αν ρᾶυτῖεά, {ὉΠ Ππρ' παιρΐ. 

ὈΙΟΝΥΒῸΒ 

156 ἈΠϑυγοΥ5 5θόῖη Ὀι [0}}ν ἴο ἃ 00]. 480 

ΡΕΝΤΗΕῦΞ 

(απ ὐ ἔποι {πὸ ἢγοὺ ἴο Ὀγίηρ 5 σοάοδα ΠΙΓΠΕΥ ἢ 

ΒΙΟΝΥ ΒΒ 
ΑἹΙ Αϑίδμϑ ἐβσοιρῇ ὑπε5ὲ τηγϑοϊς ἀἀποθ5 γεδα. 

ΡΕΝΤΗΕῸΒ 

Αν, ἔδυ 1655 νυῖδε θῈ {πὸν πᾶπ ΗΘ ]]6η6 πη6ῃ. 

ῬΙΟΝΥβῦ8 
Ηδτοῖ ἔν βου. ίνευθε ννοῃΐ ἰ5 ἔΠ 6115. 

ΡΕΝΤΗΕῦΒ 
Βν πίρῃΐ οὐ ἀὰν ἀοϑῦ ὑμποὰ ρϑυβουτη Πῖ5 τα 

ΡΙΟΝΥ 508 
Ομ εῆν Ὀν εἰρη : ρἸοοιη ἰε πᾶς βο]θιηηϊν. 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 
Αγ-- πὰ ῸΥ ΟΠ ἢ 5Πη8165 οἵ ᾿Ιθννάμθϑς ἴοο. 

ΠΙΟΝΥ505 
Ια ἐπε ἀἂν ἴοο τηὰν Ἰεννάπθβ5 θῈ ἀδθνίβθα. 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 
Νονν Ραῃἰ5ῃ θα ττιϑὺ ὑῃν ν116 ἐναβίοηβ 6. 

ΒΙΟΝΥ5Ὸ5 
Αν, ἀπά τῃν [0}}ν ἀπα πηρϊεῖν. 400 
ςΚς ,..-----.. ἔπ Σ πα ον πο 

ΡΕΝΤΗΕΙΞ 
Ηον Ρο]ά οἷ Βεοςομαηΐ 15, ἰπ νου -ἔεποε 5ΚΊΠεὰ ! 

ῬΙΟΝΥΒῸΒ 
ὙΠδΐ ἰ5 τὴν ἄἀθοπὴ ἢ Ὑγῆδῖ νεπρσόδηοε νὴ] ἐπι υγθὰκΚ ἢ 
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ΠΕΝΘΕΥ͂Σ 
“ Ν ς Ἀν ’ “ , 

πρῶτον μὲν ἁβρὸν βόστρυχον τεμῶ σέθεν. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

[2 ἣν ς 7 “ χ » 53. ΕΝ , 

ἱερὸς ὁ πλόκαμος" τῷ θεῷ δ᾽ αὐτὸν τρέφω. 

ΠΕΝΘΕῪΣ 
" Ζ , Ἵ ». “ 

ἔπειτα θύρσον τόνδε παράδος ἐκ χεροῖν. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ῇ ““ , ΄ ΩΝ 

αὐτός μ᾽ ἀφαιροῦ' τόνδε Διονύσου φορῶ. 
ΠΕΝΘΕΥΣ 

᾿ ὄνος ἢ 5. Ψ “ Ν 7 

εἱρκταῖσί τ᾽ ἔνδον σῶμα σὸν φυλάξομεν. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

΄ ἘᾺΝ δι ς , “ , «“ }] ΝΥ 4 

λύσει μ᾽ ὁ δαίμων αὐτός, ὅταν ἐγὼ θέλω. 
ΠΕΝΘΕΥΣ 

“ ΄ὔ » Ν 5 ν» ὔ 

ὅταν γε καλέσῃς αὐτὸν ἐν Βάκχαις σταθείς. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ἰφ ω Ν « ΄“ 

ὅ00 καὶ νῦν ἃ πάσχω πλησίον παρὼν ὁρᾷ. 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ 
Ν “ΝΜ ᾽ Χ Ν » Δ 5 ων 

καὶ ποῦ στιν; οὐ γὰρ φανερὸς ὄμμασίν γ᾽ ἐμοῖς. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

οὐκ , ν ὮΣ Ὁ κ τὰν ΕῚ ᾽ ᾽ Ν 
παρ᾽ ἐμοί' σὺ δ᾽ ἀσεβὴς αὐτὸς ὧν οὐκ εἰσορᾷς. 

ΠΕΝΘΕΥΣ 
΄“ Ὁ 

λάζυσθε: καταφρονεῖ με καὶ Θήβας ὅδε. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

» “ Χ - ἴω 3 ΄ 

αὐδῶ με μὴ δεῖν σωφρονῶν οὐ σώφροσιν. 

ΠΕΝΘΕΥΣ 
5 Ν Ἂν -“ Ἕ 7] 

ἐγὼ δὲ δεῖν γε κυριώτερος σέθεν. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

τ ἴω ὃ “ .“ - 

οὐκ οἷσθ᾽ ὅ τι ζῇς, οὐδ᾽ ὃ δρᾷς, οὐδ᾽ ὅστις εἶ. 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ 
Πενθεὺς ᾿Αγαύης παῖς, πατρὸς δ᾽ ᾿ὑχίονος. 
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ΡΕΝΤΗΕῸΞΒ 

ΤῊν ἀαϊηΐν ὕγοββαϑ ἢγϑὺ Μ1}} 1 οαἱ οἔ᾽ 

ῬΙΟΝΥΒῸ5 

ΗΔ]]ον εα τὰν ἰοςκ5 ἀχὸ, ξοβζεγεα ΤῸ τς Οοα. 

ΡΕΝΤΗΕΙΞ 

Νοχῦ, γἱθ]α τπθ ἀρ {Π|5 ἐπ γυβαιβ ἔργου ὉΠῖπη6 Πα η65. 

ὈΙΟΝΥ ΒΒ 

Τακὸ τ ΤΠ γ5 61 ΤῚΝ Π1οηγβιβ νναπά. 

ΡΕΝΤΗΕΙΞ 

ΤῊν Ὀοᾶν ἴῃ τὴν ἀππρθοι Ψ1Π 1 πναγα. 

ὈΙΟΝΎΥΞΟΒ 

ΤῊ Οοά᾿ 5 561} 5Π4}} τϑίδαςε τηθ. ψιμεπ 1 νΜ1}]. 

ΡΕΝΤΗΕΤΒ 

ΑΥν--ὙΠθὴ τηϊὰ ΒΑΘΟΠΆΠπα]5 ἔοι οἈ 1} 5 οα πῖπη 

ΠΙΟΝΥΒΌΒ 

Υεᾶ, πὲ ἰ5 πον ΠΘΆΓ. πιᾶΥ Κίηρ ΓΠ15 ἀδβρῖζα. 500 

ΡΕΝΤΗΕΙ͂Ξ 

Αν, Πότ ἢ--ποῦ ἀηἴο ΤΪ]η6 ΘΥ̓ΘΒ τηδηϊοϑῦ. 

ὈΙΟΝ υ5Ὸ8 

Βορίάθ πὸ. ὍΤΠοιι, ὑπὸ ἱπηρίοιβ, βεαβὺ πη ποῖ. 

ΡΕΝΤΗΕΙ͂Β 

Φεῖζο ἔα ! ΤῊΪς ἔθ ]Πον τπποοκεῖῃ τὴὸ ἀπὰ ἽΠΕΡ65. 

ῬΙΟΝΥΒΌΒ 

Ι πάσῃ γὸ. Ὀϊπα ποῖ !---θαβοη 5 τος ἴο [Ὁ]]ν. 

ΡΕΝΤΗΕΙΞ 

Ιθ᾽4 τπεπὰὶ θἱπα, ψΠὸ πᾶνὰ θϑῖζευ τρις ὑππὰπ ὑποιι. 

ῬΙΟΝΎΥΞῸΞ 

ΤῊν ἴὸ πον ἀοῖβ ἐποι Κηον 5ὲ. ποῦ νυ αὶ ὑποιῖῖ ἀτί. 

ΡΕΝΤΗΕΙΞ 

Ρεπίμεις.-- σάνε ἃη4 ἘΟΠΙΟμ 5. 50ῃ. 

1 ἢ ε. Ννοσ, ἔοι" γοῖι ΞΠ4}} ποῦ ββοᾶρε ἴο γϑ]οϊῃ ὙΠ 6 πη. 
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ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ἐνδυστυχῆσαι τοὔνομ᾽ ἐπιτήδειος εἶ. 

ΠΕΝΘΕῪΣ 
χώρει" καθείρξατ᾽ αὐτὸν ἱππικαῖς πέλας 
φάτναισιν, ὡς ἂν σκότιον “εἰσορᾷ κνέφας. 
ἐκεῖ χόρευε' τάσδε δ᾽ ἃς ἄγων πάρει 
κακῶν συνεργοὺς ἢ διεμπολήσομεν 
ἢ χεῖρα δούπου τοῦδε καὶ βύρσης κτύπου 
παύσας, ἐφ᾽ ἱστοῖς δμωίδας κεκτήσομαι. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
στείχοιμ᾽ ἄν: ὅ τι γὰρ μὴ χρεών, οὔτοι χρεὼν 
παθεῖν. ἀτάρ τοι τῶνδ᾽ ἄποιν᾽ ὑβρισμάτων 
μέτεισι, Διόνυσός σ᾽, ὃν οὐκ εἶναι λέγεις" 
ἡμᾶς γὰρ ἀδικῶν κεῖνον εἰς δεσμοὺς ἄγεις. 

ΧΟΡΟΣ 

᾿Αχελῴου θύγατερ, στρ. 
πότνι᾽ εὐπάρθενε Δίρκα, 
σὺ γὰρ ἐν σαῖς ποτε παγαῖς 
τὸ Διὸς βρέφος ἔλαβες, 
ὅτε μηρῷ πυρὸς ἐξ ἀ- 
θανάτου Ζεὺς ὁ τεκὼν ἥρ- 
πασέ νιν, τάδ᾽ ἀναβοάσας" 
ἴθι, Διθύραμβ᾽, ἐμὰν ἄρ- 
σενα τάνδε βᾶθι νηδύν': 
ἀναφαίνω σε τόδ᾽, ὦ Βάκ- 
χίε, Θήβαις ὀνομάξειν,. 
σὺ δέ ἤ": ὦ μάκαιρα Δίέρκα, 

στεφανηφόρους ἀπωθεῖ 
θιάσους ἔχουσαν ἐν σοί. 
τί μ᾽ ἀναίνει; τί με φεύγεις ; 
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ὈΙΟΝΎΥ ΘΒ 
δα, ἤν παμηθα ἴὸ θῈ ἴπ τηΐβοὺῦν ρεπηΐ. 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 
Αννὰν Ἐ Ἐμ741] Πΐπν ἴῃ πε Πουβοβ᾽ 5[Ὰ}}ς 
Ηατγά ὃν, ὑπαῦ πὲ τᾶν 566 Βαΐ τπυτκν σ]οομη. [{πδὰὶ δ10 
ἐν τους ἄδποε! ΤΠοθ6 ψοιπθη ἐμοῦ Βαοὲ Ὀγοιρῃΐ ΚΠ 
ΤῊν οὐ πηθ5᾽ οΟ-ουΚοῦβ, ΕΞ Ψ1Π 5611 ΓῸΣ δἰανεβ, 
ΟΥ πλᾶκὸ τὴν ψεανίηρ- Δ ηη5615, ἃπα 50. Πυι5ἢ 
Τ Ποῖ" Παη5. ἤγουν νυ. }-οαπρ ἀΠα σηλτζε. ἄσιιμη. 

ὈΙΟΝ υβῦβ 
Ισο. πὸ ἔαξε ἐπαῖ Εαΐε ἔοι ς. οὰπ ΠΕ ΟῚ 
Τουςἢ τμθ. Οἱ {πεὲ )1᾽οη 815 5Π4}} γεααῖϊΐε 
ΤΠ δσε. ἰπϑ]5.---πῈ ψ ῃοθε Ρείηρ ὑπο Πασὶ ἀδηϊθα. 
Οὐϊναρίηρ τὴθ, ποι παϊοοὺ ἢ τὸ ὈΟΠα5. 

[Εχομπί τον υϑῦβ σπαγεσεί. ἀπαὶ ΡΕΝΤΗΕῦΞ. 

(ΗΟΕῦ5 
ΑἸ]! Πὰ]}], Αομοὶοῦϑ᾽ ᾿αυρηζεν," (3..) 

[γος ἔπε τηδίάδθη, πια]θϑίῖς ἀπηα Ὀ] ες !---ἰπὶ την ἐ00]- 
ψ ΘΠ] πρ νναΐου ὅ20 

ΤΠου τεςεϊνεαςῦ ἴῃ οἱα ὑϊπηθ ὑπ οἤβργίπηρ οἵ Ζειις 
᾿ποαΐῃ τῆν 5ἰνεσν μ᾽ ϑῃϊηρ, 

ΠΕ ζει, πὸ θερσαὺ νη, δα 5παῖομεα ἔτοτη {6 
Ἰανῖπ πΠαῸ ΘΠ ΒΔ Ϊν ἤδϑῃϊπνσ,. [δ Εδίμευ οὔν, 

ΑΠα 5εδ]εα ὑρ ἐπε θᾶθὲ ἴῃ ἢ15 ἐὶσἢ, πα αἰουα αἷα 
ἐς Οοτηε ; ἰηΐο {ῃϊ5, 1 Πνγάσηθιιβ, πε μοῦ οὗ πὸ 

του, Ρᾶ55 ὑδμοα :-- 
Βν ὑῃϊ5 πϑιὴθ πηΐο ΤΠΕΡε5 1 Ρτοοϊαίμη ἔῃθθ, Ὁ αοα 

οἵ ὑῃῆς Βδοσμδπα]β, πονν.᾿ἢ 
ΑἩἢ )ῖτοθ, ποι ἐῃγιβίεδῦ τηθ Ποποθ, πο η 1 Ὀγίησ 

ὑΠ6 6 {πε ρ]ογίοιβ ν 50 580 
ΟΥ̓ ἢϊ5 σαυ]δπαάςδα τανε]ς !- πον ἢν τὴ ἴ βοουΐαά, 

αἰβοννπεα, δπαὰ ΔΌΠοΥτεα ἢ 

1 ΤῊΘ Γἶν ον ΔομοΙοῦβ νγὰβ πη Ἰθροηα ὕμε Εδύμευ οὗ 411} ἀσθθκ 
ΒΌΓΘΘΙΩΒ, ὈΙΓΟΘ νγᾶβ ὕπε βδογϑρᾶ ἔουπύδϊη οἵ ΤΉ 6068. 
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5) Ν ΩΝ ΄ ἔτι ναὶ τὰν βοτρυώδη 
Διονύσου χάριν οἴνας 

σι “ 

ἔτι σοι τοῦ Βρομίου μελήσει. 
“ “ 2 Ἂ [οἵαν οἵαν ὀργὰν] 

οΣ “ ΄ 

ἀναφαίνει χθόνιον 
γένος ἐκφύς τε δράκοντός 

,7ὔ ΩΣ 3 7 

ποτε Πενθεύς, ὃν ᾿χίων 
ἐφύτευσε χθόνιος, 
ἀγριωπὸν τέρας, οὐ φῶ- 

, “ ἮΝ 3.:4 

τα βρότειον, φόνιον δ᾽ ὥσ- 
τε γίγαντ᾽ ἀντίπαλον θεοῖς: 
ὃς ἐμὲ βρόχοισι τὰν τοῦ 
Βρομίου τάχα ξυνάψει, 
τὸν ἐμὸν δ᾽ ἐντὸς ἔχει δώ- 
ματος ἤδη θιασώταν 
σκοτίαισι κρυπτὸν ἐν εἱρκταῖς. 
ἐσορᾷς τάδ᾽, ὦ Διὸς παῖ 
Διόνυσε, σοὺς προφήτας 
ἐν ἁμίλλαισιν ἀνάγκας; 
μόλε, χρυσῶπα τινάσσων, 
" Ὡ ὙΚ 

ἄνα, θύρσον κατ᾽ ᾿᾽Ολυμπον, 
, ΟΝ ΡῚ Ν . Ἢ 

φονίου δ᾽ ἀνδρὸς ὕβριν κατάσχες. 

πόθι Νύσας ἄρα τᾶς θη- 
ροτρόφου ϑθυρσοφορεῖς 
θιάσους, ὦ Διόνυσ᾽, ἢ 

κορυφαῖς Κωρυκίαις ; 
τάχα δ᾽ ἐν τοῖς πολυδένδρεσ- 
σιν Ὀλύμπου θαλάμαις, ἔν- 
θα ποτ᾽ ᾿Ορφεὺς κιθαρίζων 
σύναγεν δένδρεα μούσαις, 
σύναγεν θῆρας ἀγρώτας. 

᾽ 
ΡΤ. 

ἐπωδ. 



ΤῊ ΒΑΟΓΟΗΑΝΑΙ 5 

Υδὲ τπϑῖὸ οομθῖῃ-- ονθαῦ Ὀν πῸ {{Π|- οἸ στον ες 
βύαοο οἵ {πὸ νίπο ᾿)]οην θα. 

Δ Ποῦ θη {πὶπὸ Πϑαγὶ 5Π4}} οοθρὲ 1)}1οηνϑιι5. 
5Π4}1] Π41] Πίπη ἀν Ἰογά. 

9, δὶβ δασέῃ- θοΥη ᾿ἰποαρο θα νγαγοῖῃ (4π|.} 
Ρεπίμευβ; {Π6 ἰαϊηΐ οἵ {πῸὶ Ὀ]οοά οὗ {πΠῸ ἀγαρσοη οὗ 

οΙΪά πὲ Ρείγανείῃ, 
ΤῊΣ βευροπὲ ὑπαὶ οαπηθ οἵ ἔπε βεεὰ οἵ ἔπε βαγί- 

θουη ΤΙ αη ΕΟΠίοη. ᾿'τπη σία } 5 50Ί0Π, 
[Ὁ παΐῃ τηδάδ ἢΐπι ἃ συϊπη- ν]ϑαρθα τποπβὲου,, ἃ η6 πο ἃς ἃ 

Βυῖ ἃς παῖ [61]] σίαπὲ Ὀγοοά παῖ ἴῃ οἔγίἔθ. ψ Τ}]} 
᾿πητηογία]5. οἱοοά. 

Ης ἰ5 τηἱπάθα ἴο ἔεϊίεν. τηθ. Βυουἶιϑ᾽ Παπαπηαϊα. 
ἢ οογας οἰγαϊρξνναν : σεν ὶ {πὶ ἀὰν. 

Ηε Βαῖῃ ρυιβοπθα ἢϊς ραϊαθθ νυ Ἱ 1 γὴν ΘΟΙ ΠΡ  ΠΪΟΠ. ἢ] 
᾿ϑυπροοπθα ἴῃ ο]οομ  ὅοη οἵ Ζειις. τὸ ἢἰς ἀδεάς 

οὔ {ῃΠΐϊπθ ἐνα προ Πο]άθῃ. 
το 8.5 ἢ---ἰῆν Ργορ δῖ ἢ ἔνγάπην νυ θϑ Πρ ΠῚ 

ϑίσιρ ρα ἃπα β γαίῃ ἢ 
ϑὄννεερ ἄονη {ἢ6 5]10ρ6ὲ οἵ ΟἸντηριιβ. υρξοβοίηρ ἐπν 

ἐπγΥϑιιβ ΦὍ] ΕΗ : [Ὁ Ἀ 1. 
(οτηθ ἴο τι5, Κρ, ἀπά {π6 ππγογους. ἰπςο]οπὲ ἔπνν 

(Εροαεὶ) 
ΑἩ, ψ Ἤθτα ἀοβὺ ποι ἸΪ ΠΡΟ ὁη. Ννβα ἐῃδ τηοΐμεῦ οὗ 

Ὀοαϑῖς οἵ ἐπε νγο]ᾶ. 
γγανίηρ ἢν γϑνϑ!]εῦβ ὁπ. ἢ ἐν νη, Οὐ ΠΘΓΕ 

ΠδανεηνγαΓ 5087 [014 
Οὐαὶ οὐ Οουνοῖα, οὐ Παρὶν Πεσε ἔδυ ἔογοςι-βο τα ες 
Βουηαά {πε ἤδηκε οἵ ΟἸντηριβ. γι θτε Οὐρἤειβ οοη- 

ϑύγαπ6α Ὀγν ἢΐ5 τ] β γ 6] 5 ν-ἸΟΥῈ 
ΤΥδ65 τουπα ἢΐπη δἀογίησ ἴο Ργδθβ58. ἀπ {πὸ Ὀεαςῖς 

οἵ πε ψ] θυ 685. 
Α5 Βα Βαγρεὰ οἵ νογὲ ἢ 

41 
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ΒΑΚΧΑΙ 

μάκαρ ὦ Πιερία. 
σέβεταί σ᾽ Ἐὔιος, ἥξει 

,ἷ 

τε χορεύσων ἅμα βακχεύ- 
μασι, τόν τ᾽ ὠκυρόαν 
διαβὰς ᾽Α ξιὸν εἷλισ- 

ὅτ0 σομένας Μαινάδας ἄξει, 
Λυδίαν τε, τὸν εὐδαιμονίας 

-“ 3 

βροτοῖς ὀλβοδόταν 
πατέρα τε, τὸν ἔκλυον 
εὔνππον χώραν ὕδασιν 

7 7 

καλλίστοισι λιπαίνειν. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
3. ἡ 

ἰώ, 
κλύετ᾽ ἐμᾶς κλύετ᾽ αὐδᾶς, 
5.ῸΝ Ἶ. ἢ ͵ 

ἰὼ Βάκχαι, ἰὼ Βάκχαι. 

ΧΟΡΟΣ 
[ν . 

τίς ὅδε, τίς πόθεν ὁ κέλαδος ἀνά μ᾽’ ἐκάλεσεν 
᾿ ὐΐου ; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
Ξ “ΧΑ 5.) Ξ, 
580 ἰὼ ἰώ, πάλιν αὐδῶ, 

ὁ Σεμέλας, ὁ Διὸς παῖς. 

ΧΟΡΟΣ 
ν᾿ Ν 4 ’, ἰὼ ἰὼ δέσποτα δέσποτα, 
μόλε νυν ἡμέτερον εἰς 
θίασον, ὦ Βρόμιε Βρόμιε. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
- 7 Χ Ψ ᾿ 

σεῖε πέδον χθονὸς ἔνοσι πότνια. 
ΧΟΡΟΣ 

3 
ἊΝ 

τάχα τὰ Πενθέως 
μέλαθρα διατινάξεται πεσήμασιν. 

4ὃ 



ΤῊΕ ΒΑΟΟΒΑΝΑΙ ΚΒ 

Γγ Ὲ Ὀ]οοοδα ΡΙοτῖα-ἰαπε]. 
Ἐνῖὰς. ποπουγοῖῃ {πΠ66 !---ἰο, ἢ6. οοπιδῖῃ, με οομηείῃ, 

οπ-ἰϑδάϊης 
Ηἰς ἄδποθς τ ἢ ΒΑοοΠαπαὶ ομαπῖβ, οὐοΥ Αχίαϑ᾽ οοά 

βυν-βρεεάϊηρ 
Ηε 5}8}} ράᾶ55, ἢδ 5Π.4}1} τηᾶτϑῃα] ἐπ6 ᾿εαρίπηρ ἔεεξ ἴπ 

ὑπ ἀδηοο-τηρβ ουυθορίησ. 
ΤΠε ἔδεϊ οὗ μ"ἰὶς Μεαθπδα-θαπά. ὅτ0 

Οἱ 51|4}} ἢς παβῖθ ονεὺ 1γαϊας {πὲ Ὑἵνου. 
Θ᾽ ἐὺ ἐπε ἔαϊμεν οὗ οἴγθαιης. ἴΠ6 Ὁ] Θβϑιηρ- ΟἼΝΟΥ. 
ὙΠ οβα νναΐϑυς ἔασι, ἂς. ἐπὸ ἔα] παῖ το]ά. 
Ο᾽ δὲ {πὸ Ἰαμα οὗ {πε σα !]απὶ ννατ-ϑεοα γο] δά, 

ϑργεδα ἔαΐπθος οὐ ὄν εσν Πάπα. 

Ῥιον ύβυβ (γρεξε)). 
Ἡμαὶ ο ! ΟΟὐἷυο πορεὶ ἐο πὰρ ὑοῖοο. σίυε ᾿ιϑείὶ ! 
Ηο, Βαεσοϊαπαί-ἰγαῖη. γπῷ. Βαοσροπαπαί-ἐταῖν ! 

(Λήθην ΟΓ σπου ἀΉ ΡῈΥ δευεγα ῳ.} 

σΗοΗῖΞ 1 

γγμαΐ οὖν νγὰβ ἴ ἢ. Πεποε αἰὰ ἴἰ τησ ἢ Ἴνα ἐπε 
νοῖϊοα οἵ της Ενίδπ Κιηρ' 

; μιν ύβῦβ (πέδη) 
ἤγμαΐ ο " Ἰλκαὶ κο ! [|[εαἰΐ ψοί ἀσαῖρη. 580 
1. ϑεηιοί εἰ» οἤδργίησ, ΖειαΣ σϑεί. 

σΗΟΕῦΒ 2 
γῆ Βο! Οὐ [ροτά, οὖν Γοτὰ αὶ Πμο! 

Οοτηε ἴο οἷἱἵ τευ] - απ ἔποιι. 
ΟἸδιποιῦτγ-Κίηρ,, ΟἸάτηουτν-Κίησ, πον ! 

Ριόνυϑῦβ (γηΠιη) 
Εαγέλμ- ἤοον. ουαῳ ἐο απεὶ [ΤῸ ἴπ νεϊσμέῳψ δατίἠᾳιακε-ἑἦτοο ! 

(αν ᾳιιακεὶ. ΕΟ ΨΕΝΙΝ 

Ηδ8. 5 1 ]ν 5881] Ῥεμπέμειιϑ᾽ Π4]], 
ΞΟΥΕ 5ΏΔΚΕ6η. ΟΥ̓ 5ῃ ἴο ἰΐς [8}}! 

49 
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ΒΑΚΧΑΙ 

ὁ Διόνυσος ἀνὰ μέλαθρα: 
σέβετέ νιν. 

ΧΟΡΟΣ 
“4 " 

σέβομεν ὠ. 
ἴδετε λάινα κίοσιν ἔμβολα 
διάδρομα τάδε" 
Βρόμιος ἀλαλάζεται στέγας ἔσω. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
“ νε " , ἅπτε κεραύνιον αἴθοπα λαμπάδα: 
σύμφλεγε σύμφλεγε δώματα 1]ενθέος. 

ΧΟΡΟΣ 
ἃ ἃ, 

πῦρ οὐ λεύσσεις οὐδ᾽ αὐγάζει 
Σεμέλας ἱερὸν ἀμφὶ τάφον, ἅν 
ποτε κεραυνόβολος ἔλυπε φλόγα 
Δίου βροντᾶς ; 
δίκετε πεδόσε δίκετε τρομερὰ 
σώματα, Μαινάδες: 
Ὄ δὰ » » ΄ Χ » ὁ γὰρ ἄναξ ἄνω κάτω τιθεὶς ἔπεισι 
μέλαθρα τάδε Διὸς γόνος. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
βάρβαροι γυναῖκες, οὕτως ἐκπεπληγμέναι φόβῳ 

πρὸς πέδῳ πεπτώκατ᾽; ἤσθησθ᾽, ὡς ἔοικε, 
Βακχίου 5 

διατινάξαντος τὰ Πενθέως δώματ᾽. 1 ἀλλ’ ἀνί- 
στατε 

σῶμα καὶ θαρσεῖτε σαρκὸς ἐξαμείψασαι τρόμον. 

ΤΠ Μάαϑρυανο : ἔον ΜΝ. δῶμα Πενθέως. 

50 



ΤΗΝ ΒΑΘΘΗΑΝΑῚ ΚΒ 

(ἨθΗῦκ 4 

Π)}1᾽΄οη νϑιι5. ΨΊ Πΐπ γο [8115 15. ἢἰ5 σοα πολ γονθα! ηρ ! 

ὙΠ ΠΟΊΑ» δῆς ἢ πηι. 

(ΗΘ ὃ 
γγὲ "νον τις θείου ἢ πη. 

(αν πφμακεὶ. 
1,0, πονν πὸ Ἰἰπῖε]ς οὐ οἴοπο ον νΌπ δ  Ρ1Π1ὰγ5. ἃΓῈ 

ΓΘ Πρ! [6 Π4}}ς σὸ ρϑαϊίηρ. 
Νον ἀοὲ}} της ΟἸαπηοιν- Κρ’ 5. σα ρ}-5Πουὶ τοι σῇ 

θιονΝ υβῦβ (υνεέ ηη). 
Κὐπά ο λι6 ἰογοὶι οΓ᾽ ἐδ ἰουῖπ ἐπιντεἰ- τοί : ᾿ργεαίί. 
1,οἰ ἐδ εονερασδῖησ Π ανηεα γοναὶ ἐδ6 ραίαοε οἹ Π επέλιδις 

(4 σγοαί ῥίατε οΓ᾽ ἔρσἠξ δγῦσαρο ἐδε μαίαοο ἀπε {δε 
γηογπηιθηί 7 ϑεηιοίε.) 

ΓΗΒ 

ΗΔ! ἀοςὶ ποὺ 566 ποὺ ὑπὸ νψ]αῆγε ἐπυυυθαῖποα 

Βουπα ὑπ μοῖν τοιῦὈ--- 
1,0, ἀοβὺ ὑποιι τηᾶὺκ Ὁ ποὺ ν6]] ἢ--- 

ὙΥΒΙΘῊ ϑδυμθὶα ἐμ πηάογ- ]αβίθα θεαιεαϊῃεά. 
Ηδεῖ τπϑηοσῖδὶ οἵ ἀοθου 

Βν {π6 ᾿ΠΙσῃίπίηρ ἔγομ ζει ἐπαΐ ἔ6]] ἢ 
ΒΊηρ ἴο ἐπα βαυΐῃ, γε Μϑδεπδάβ, ἢϊηρ 
Υου Ὀοαϊθ5 ὑπαῖ πεἸόέδεὰ ν ἢ βου αἴβιηδν ! 
Εὸν 6 οοιπϑίῃ, οὐν Κίηνσ, Ζειιβ᾽ βοίομ, ἴο Ὀυΐηρ 
Υοη Π4}1]5 ἴο σοη  βῖοη ἃ Πα αἰβαυγαν. 

σΗοΗῦΒ γα  οη ἐποῖν [αοο5. Επέον θτονυβυβ ἡγοηιέδο ραίαρε. 
ΠΙΟΝ υβῦβ 

Ηο. γε Αϑίδῃ νου η6η, ἃΥῈ γ6 850 αἰβέγαιρηξ ἢ ΞΠΘΕΥ 
Αθτισης ᾿τηϑβθοιηβ, ἔπε εἰσῃξ 

ΤΗαὶ γε ἴπὺ5 ἴο δασΐῃ Ὀὲ [Ἀ]]Ὲὴ} Υε Ρεμεϊ]ά, 
μεη {πε Βουβε οἵ Ρεπίμοιις τϑο]θα ἃ5 ἘρΙΟῦΝἐὲ 

5Π00Κ 1. Νᾶν, ὑργαῖθα 
Εγοσὰ ὑπ6 δαυΐ νου [ἰπ|05. ἀπ ὈαΠΐ9 ἢ ΦἸΌΠῚ γΟᾺΓ 

θοαϊθ5 ἔδασ᾽ 5 ἃτη8ΖΘΕ. ἱ 
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ΒΑΚΧΑΙ 

ΧΟΡΟΣ 
κε ἄῳ 7 ε “ ΒΝ 4 ΤᾺ 

ὦ φάος μέγιστον ἡμῖν εὐἰου βακχεύματος, 
ὡς ἐσεῖδον ἀσμένη σε, μονάδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐρημίαν. 

ενοιθο 

εἰς ἀθυμίαν ἀφίκεσθ᾽, ἡνίκ᾽ εἰσεπεμπόμην, 
610 Πενθέως ἃ ως εἰς σκοτεινὰς ὁρκάνας πεσούμενος; 

ΧΟΡΟΣ 

πῶς γὰρ οὔ ; τίς μοι φύλαξ ἦν, εἰ σὺ συμφο- 
ρᾶς τύχοις ; 

ἀλλὰ πῶς ἠλευθερώθης ἀνδρὸς ἀνοσίου τυχών; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ΣΝ παν γς. 7 ἌΣ ΝΕΝ Χ ε 7 " ͵ 

αυτὸος ἐξέσωσ εμαῦτον ῥᾳδίως αΨνευ πτονου. 

ΧΟΡΟΣ 
}] , “ Ὁ Ζ 3 ῇ 

οὐδέσου συνῆψε χεῖρε δεσμίοισιν ἐν βρόχοις ; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
“ Ν 7 2 » , “ 7) 

ταῦτα καὶ καθύβρισ᾽ αὐτόν, ὅτε με δεσμεύειν 
δοκῶν 

οὔτ᾽ ἔθιγεν οὔθ᾽ ἥψαθ᾽ ἡμῶν, ἐλπίσιν δ᾽ 
ἐβόσκετο. 

Ἂ 7 Ν “ ς Υ͂ -- “- 3... “ 

πρὸς φάτναις δὲ ταῦρον εὑρών, οὗ καθεῖρξ᾽ ἡμᾶς 
ἄγων, 

τῷδε περὶ βρόχους ἔβαλλε γόνασι καὶ χηλαῖς 
ποδῶν, 

020 θυμὸν ἐκπνέων, ἱδρῶτα σώματος στάζων ἄπο, 
,ὔ Ἁ 5 ᾿ ΄ 13 ᾿Ὶ Χ 

χείλεσιν διδοὺς ὀδόντας" πλησίον δ᾽ ἐγὼ παρὼν 

ἥσυχος θάσσων ἔλευσσον. ἐν δὲ τῷδε τῷ 
όνῳ 

ἀνετίναξ᾽ ἐλθὼν ὁ θάκχος δῶμα, καὶ μητρὸς 

τάφῳ 
πῦρ ἀνῆψ᾽. ὁ δ᾽ ὡς ἐσεῖδε, δώματ᾽ αἴθεσθαι 

οκῶν 
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ΤΗΕ ΒΑΟΟΗΑΝΑΙΒ 

σΗΟΗῦΒ 
Ηδ1] ἴὸ ἐπεε, ἴο τ5 {πὲ τηϊσῃτθοὶ ᾿ς οὐ Ενίδη 

ΓΘ νεὶνν ! [οη {π6ὲ ! 
ὙΠ νυν παῦ γταρίαγο, ἰαΐα 50 Ἰοηοὶν ἀπα ΤΌ οσπ.  Ἰἰοοῖκ 

ΡΙΟΝΥΒῦΒ 
Ηδὰ, πᾶ αϊα γουν Πδαγῖβ ΓῸΓ ὑθυτΟῦ [1] νοὰ θη ! 

Ραϑϑεα νἹΐη. [Ρεμτποιβ᾽ ἀπ σθοη-»Ίη ἢ 
Ἰ)εδομίησ 1 5 Ποι] ἃ 5ἷπκ ἴὸ ἀάγκπθβθβ, οαπσηϊ ἴῃ 

ΟΗΟΘΕῦΒ 
βμεγεΐογε ποὺ ἢ Ὑγ παῖ 5}1614 δα 1, 1 ἀποὺ ἰηΐο 

τ ]θο πάππος 5Που] 5 [Ἀ]] Ὁ Γγγϑηϊ᾽ 5 {ΠγᾺ]} ἢ 
Ναν, ας πον αἀϊάϑε ποι ἐβοᾶρο, νηῸ νναϑὺ ἃ φὍα] 685 

ΠΙΟΝΥβῸ8β 
Ι την 561} την 56} ἀε]νεγεα, Πρ ον, Ὁ ΠΟΥ [01] ΠΟΥ 

5 γΆ 11. 
ΟΗΟΕῦβ 

Νὰν, θαὺ θουπα ἢδ ποῦ {Πὶπὸ Παπαβ ψ]ἢ ΘΟΙ Πρ τη 65ἢ 
οἵ οῃαίη οὴ ἍἽμδίῃ ἢ 

ΠΙΟΝΥΒΌΒ 
Μνυ ἀευίβίοι ὑποῦα 1 τηδάθ ἤΐη, ἐπὰὺ ἢ6 ἀδοιηθα Πα 

ξεϊζεγεα της, [εἐπιρὺν Ρμαπέίαϑβνυ. 
γε ΠΟΥ τοι μεα τη6. πο ΠΕ} ρυαβροα τηθ, ἴεαὰ ὁ 
Ναὰν, ἃ Ὀ0}} θεβϑίαθ {πε 5ἴ4}15 πὲ ἔθαπα οσε ἢ Ὲ 

νου] ρὲ πη πη6 ἰαϑῦ: 
Βουπα {πῸ Κπθο5 ἀπα τουπα {πε Ποοῖβ οἵ {Πϊ5. πε ᾽σϑη 

5 οογαβ ἴο οαϑῦ. 
Βηυδαϊῃϊηρ ἔασν οὐδ, {πῸ ψ Π11|6 {ΠῸ ουνεαῖ- σουΐβ ρουγοα 

ἔγΟ Ἔν οΥν [1π}}0, [νναϊοῃίηρ Πίτη 
816 ΒῈ σῃανεαὰ ἀροπ Πϊ5 ᾿ἰρ5--ἃἀπα 1 Ρεβίάε. ἢίτη 
Οὐ ταν αὐ τηΐης δᾶ56 ννὰβ δἰττπσ. Βνθη θη ΟἿ 

Βδοοπιβ σαγη6. 
ΑΠπα 85 ψ ἢ ἢ δύ Πα θα Κα 5Π00Κ ἐπε Ποῖα. ἀπα [1ξ 

ἃ Βα ά6ῃ ἤδιης [Ὡς 5ὰνν Πῖς Π4]]ς 
Οἱ Πῖβ πηοῦῃου 5 τοῦ. Τῆς Κίηρ θΕ Πο]αΐησ ἐπουρἢτ 
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ΒΑΚΧΑΙ 

ἦσσ᾽ ἐκεῖσε κάτ᾽ ἐκεῖσε, δμωσὶν ᾿Αχελῷον φέρειν 
ἐννέπων, ἅπας δ᾽ ἐν ἔργῳ δοῦλος ἦν, μάτην 

πονῶν. 
διαμεθεὶς δὲ τόνδε μόχθον, ὡς ἐμοῦ πεφευγότος, 
ἵεται ξίφος κελαινὸν ἁρπάσας δόμων ἔσω. 
κἀθ᾽ ὁ Βρόμιος, ὡς ἔμοιγε φαίνεται, δόξαν λέγω, 
φάσμ᾽ ἐποίησεν κατ᾿ αὐλήν: ὁ δ᾽ ἐπὶ τοῦθ᾽ 

ὡρμημένος 
ἦσσε κἀκέντει. φαεννὸν αἰθέρ᾽, ὡς σφάζων ἐμέ. 
πρὸς δὲ τοῖσδ᾽ αὐτῷ τάδ᾽ ἄλλα Βάκχιος 

λυμαίνεται: 
δώματ᾽ ἔρρηξεν χαμᾶζε: συντεθράνωται δ᾽ ἅπαν 
πικροτάτους ἰδόντι δεσμοὺς τοὺς ἐμούς: κόπου 

5Φ ἢ ὕπο . 
διαμεθεὶς ξίφος παρεῖται. πρὸς θεὸν γὰρ ὧν 

ἀνὴρ 
{4 Ὁ Ἐ0) Ἂν ΣΝ εἰς μάχην ἐλθεῖν ἐτόλμησ᾽" ἥσυχος δ ἐκβὰς ἐγὼ 

ωμάτων ἥκω πρὸς ὑμᾶς, Πενθέως οὐ φροντίσας. 
ὡς δέ μοι δοκεῖ, ψοφεῖ γοῦν ἀρβύχη δόμων ἔ ἔσω, 
εἰς προνώπι᾽ αὐτίχ᾽ ἥξει. τί ποτ᾽ ἄρ᾽ ἐκ τούτων 

ἐρεῖ; ; 
ῥᾳδίως γὰρ αὐτὸν οἴσω, κἂν πνέων ἔλθη μέγα. 
πρὸς σοφοῦ γὰρ ἀνδρὸς ἀσκεῖν σώφρον᾽ εὐοργη- 

σίαν. 
ΠΕΝΘΕῪΣ 

πέπονθα δεινά: διαπέφευγέ μ᾽ ὁ ἕένος, 
ὃς ἄρτι δεσμοῖς ἣν κατηναγκασμένος. 
ἔα ἔα" 
ΦΟΣ. 5» Ἃ Φ , ῇ! Α - ΄ 

ὅδ᾽ ἐστὶν ἀνήρ' τί τάδε; πῶς προνώπιος 
φαίνει πρὸς οἴκοις τοῖς ἐμοῖς, ἔξω βεβώς ; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ΝᾺ β, 5 ἈΝ ΟΝ, πρὸς Ὁ ;. στῆσον πόδ᾽, ὀργῇ δ᾽ ὑπόθες ἥσυχον πόδα. 
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ΤῊΒ ΒΑΟΟΘΗΑΝΑΙ5 

ΕἸδαι6 - Ἔα ταρροά, ἀπαὰ Πίΐπον, Ππι Ποὺ. στασπεὰ Πο. 
ν ]Ἰν Ὀἱἀαϊηρ ὑΠγᾺ}}5 [το] Ἰηρ; ὑπό γα. 

βυῖηρ' {πὲ ναΐοσ. Νὸν νὰϑ ὃν εὐν θοπάπιαη ναΐην 

ἸΌΟΝ, πὸ Ἰεὺ {πὶ5 Ια θυ 6. ἃ ἀδοιηΐην Ι Πα ᾽βοὰρε ΜΝ 
ἀΠ6 5587 : [Πϊς Κ] ΟΠ οι, [6]]. 

ϑγαῖρηνε νυ πΠΐπ ὑπὸ θυ] ἀἴηρ γταϑ δα Πς, ἀγανίηρ ἔογ ἢ 
ΤΠδη αἀἸὰ Βτοπηῖιι5, ἃ5 ἴο τὴὸ ἴδ βϑθομπηθά. ὐ5 θαΐ τὴν 

ἐμουρθὺ Ιτ6]],--- [ὉΠόύϑοπ βἰγαϊρ ἶνναν. 
ἘΆΘΠΙΟΙ ἴῃ ἢ Ϊς ἜΡΥ ἃ νΥά ἢ: πὲ Πυυ]οα Πιμηςο ἢ 

Βυπμοα, ἃπαὰ οἰαθθεὰ {πῸ Ἰρῃϊ-ροσναάθα Αἰ, ἃ5 
ἘΠ] Κίηρ᾽ πὸ ἴο 5]αν. [ρυῖαε ἴο μᾶ85; 

ΤΠδη ἀἰά Βδοοῆιβ Ὀγηρ ἃ πὸνν ἀθαβοιηθπὶ οἵ ἢϊ5 
Εὸν πὸ μυγοα ἴο βασὲῃ {πὸ θυ] αηρ. Ποτο Ὁ 1165, 

ἃ ΤῸΠΠ-Τη855.--- [ἢ το] οαδννγοῦῃ. 

Βῖρης το γᾶ κα τὴν θοπα 5 [8}} Ὀἱζῖου τὸ ἢ ἢ Νον. 
ΤΙ, οἰτηρ ἀγῸΡ ὑπὸ ϑνοσᾷ, μῈ ἈΠ ΘῈ ἑαϊπείηρ. Ηςε, 

ἀπ τηοσίδ]- ὈΟΥΠ, [Ρᾶ5564 1 τῃγουρῃ. 
Ἰᾶγο ἴο Ὀτζᾶνε ἃ Οοά ἴο θαΐτε ! ΤΠεδη ἀν μπἠεεεῖ 
Βεοκίπηρ ποιρῃηὶ οἵ Ρεμίπειβ : 50 τότ ΤΌ ἢ ἢϊς Π4}}ς 

ΙΘομη6 ἴο γοιι. [8118 βουπα {που ἴ5.-- 
Βαΐ, πηοιῃηκο. ἴον ὑποσε πίη πε Ποῦβε ἃ ἔοοῖ- 
Ηδε 5}8]] οἰγαϊ σϊνναν οουηθ ψἱϊπουΐ. Ηδ, νι Παΐ 5Π8]] 

δ βὰν τπηἴο τηϊς ἢ [5ἴ γε 85 : : 
1ΠΑρμτ]ν 5841] θδὰγ Πϊ5 ὈΠαδίοτν, νυν Παΐβοθ᾽ ΕΥ ἢἰβ ἔγν 5 
ΕῸν ἰὲ 15 ὑπὸ νυῖβε τᾶ 5 ρᾶχὺ ἴο γε 5 νυγαΐῃ ἴῃ 

ΒΟΌΘΥΠΕ6Β5. 

πίον ΡΕΈΝΤΗΕῦ. ΡΕΝΤΗΕῦΞ 

Εοὰ] ουἰγασε ἐΠϊ5 !-- {πὸ ΞΕ γα ηρ Υ Παΐῃ ὀβοιρθα, 
ΤΠΟῸΡΉ θομππηά "τὺ πον ἴῃ ἔεϊζευβ ἔασι ἃ5 ἕαζα. 
ΗκΑ! 
ὙΤΠεσὸ ἰ5 ὑπὸ τπϑὰ : ΥΥ̓ Παΐ τηϑὰπ5 ὑπῖ5 Ηονν Παβὶ ποι 
γοη ἔοσί ἐοὸ βἴαμπα θεΐογε τὴν νοῦν Π4]]5 Ὁ 

ΠΙΟΝΎΞΙΒ 
δῖαν ὑπογο, ἀπ Ἰεὶ τῃν ἔὰσν βοῦν ἰγϑδα. 

ὧι ψι 
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ΒΑΚΧΑΙ 

ΠΕΝΘΕΥΣ 
πόθεν σὺ δεσμὰ διαφυγὼν ἔξω περᾷς ; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
οὐκ εἶπον---ἢ οὐκ ἤκουσας---ὅτι λύσει μέ τις ; 

ΠΕΝΘΕῪΣ 
Α δ ’ Χ 2 ΄ δι δ “ἡ 

θὅ0 τίς ; τοὺς λόγους γὰρ εἰσφέρεις καινοὺς ἄει. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ἃ 7 », ͵7 “ 

ὃς τὴν πολύβοτρυν ἄμπελον φύει βροτοῖς. 

ΠΕΝΘΕῪΣ 
τ τ τι τ τυ κεδ τξο Θ τΣονΦ ν τρον τὶ τς 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
“ ΄ 

ὠνείδισας δὴ τοῦτο Διονύσῳ καλόν. 
ΠΕΝΘΕΥ͂Σ 

͵ ΄ 7, 7 » 7 

κλῃειν κελεύω πάντα πύργον ἐν κύκλῳ. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
, Φ» . ς 7 Χ "4 ν 

τί δ᾽; οὐχ ὑπερβαίνουσι καὶ τείχη θεοί; 
ΠΕΝΘΕῪΣ 

Χ Χ 7 Ἀ ὰ “ "1 3 , 

σοφὸς σοφὸς σύ, πλὴν ἃ δεῖ σ᾽ εἶναι σοφον. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ἃ δεῖ μάλιστα, ταῦτ᾽ ἔγωγ᾽ ἔφυν σοφός. 
κείνου δ᾽ ἀκούσας πρῶτα τοὺς λόγους μάθε, 
ὃς ἐξ ὄρους πάρεστιν ἀγγελῶν τί σοι" 
ἡμεῖς δέ σοι μενοῦμεν, οὐ φευξούμεθα. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

660 Πενθεῦ κρατύνων τῆσδε Θηβαίας χθονός, 
ἥκω Κιθαιρῶν᾽ ἐκλιπών, ἵν᾽ οὔποτε 
λευκῆς ἀνεῖσαν χιόνος εὐαγεῖς βολαί. 

ΠΕΝΘΕῪΣ 
ἥκεις δὲ ποίαν προστιθεὶς σπουδὴν λόγου ; 

ΑΤΤΈΛΟΣ 

Βάκχας ποτνιάδας εἰσιδών, αἱ τῆσδε γῆς 
οἴστροισι λευκὸν κῶλον ἐξηκόντισαν, 



ΤΗΕ ΒΑΟΟΗΑΝΑΙΒ 

ΡΕΝΤΗΕΙΞ 
Ηον Παδὲ ἔποιι ᾿δοαροα ἴῃν θομ 5 ἀπ οομηδϑὺ ἔοσί ἢ ἢ 

ΠΙΟΝΥΒΙΒ 
ΘΑ 1 ποῖ-- οὐ αἰάοὺ Ποῦ ποὺῦ--- Οπε νν1}} ἔσθ τε ἢ 

ΡΕΝΤΗΕΟΒ 
γηο ϑίγδηρε ἅΠ6 Ἔν ΕΥ βίσαησα ὑΠ]Π6 ΔΏΒΥΟΥ5 ἈΥΓ6. θδ0 

ΠΙΟΝΥΒΌΒ 
Ηξε ψΠῸ γᾶ κΚο5 σον [ῸΓ τθὴ ἐπ οἰ δίογθα νἱπο. 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 
[ΑΥὐ--νῃο ἀτίνοϑ ννοιηθη ἔρθη Ζί θα ΕἸ ῸΠ) 1πῸ πομηο "] 

ΠΙΟΝ υβῦβ 
ΤΙ5 ΠΙοη βιβ οονν. {Π15 ἴῃν βοῇ 

ΡΕΝΤΗΕῸῦΒ (0 αἰξοεπα απί5) 

1 θἱὰ γε Ῥᾶγ 4}1} ον οὺβ τοὰυπηα ἀθουΐ. 
ὈΙΟΝΥ ΒΒ 

γὴν} (Ἕδῃμποῖ (οα8 ρᾶ85 Ἔν Ἐπ ΟΥ̓ΘῚ νν8]]5 

ΡΕΝΤΗΕΙΞ 
Ὑγ 156 αὐ ἔπου, νυ 56--θᾶν γγθτα ἔπου 5που]αϑ 6 νυ ῖ56. 

ΠΙΟΝΥΒῸΒ 
ΠΏ οΥῈ τηοϑὲ ποοαβ νυϊβάοση, ἐπουείη δ 1 νν]56. 
Βαυΐ Ἰἰβέεπ ἢγϑε ἕο νοὶ πδη. θα. 5 [8}6 
ὙηῸ νυ τ σοῖς τἰαϊηρθ του ΠῸ τηθιηΐαῖη5 ΘΟΙη65. 
Ι ν1}} αὐναῖϊῦ πε : ἔδαν ποὺ 1οϑὲ 1 ἢν. 
Επίοῦ ΒΠΕΈΒΌΜΑΝ. ᾿ΑΘΣ ΚΆΚΟΥ 

Ῥεμίμοιβ, που ΥᾺ]ῈῚ οὗ ἐπ|5 ΤΠΘΌδη ΙΔ πα, 660 
Ιἔγοτα ΟἸΠΔΘσοπ οοτηθ, ἤθη σ6 παν 81] 
ΤῊς οἹ σξευησ' 5] ΕΥ ΑΥ̓ΤΟ 5 οὐ {Π6 5πονν. 

ΡΕΝΤΗΕΙ͂Β 
Βυευϊηρίπρ ναὶ τννεἰρηΐν τἰαϊηρβ σομηθϑὶ ποι ἢ 

ΗΠΕΒΌΜΑΝ 
ΙΠᾶνε βθεη μη ΒΔοΟΟΉδηΑ]5, γῃο ΠΌμ ἐπΠὶς δ ηα 

. Ηδνε ἀαγίεα ἔουτῃ στ ἢ ννἢϊτα ἔδεῦ, ἔγαηζυ -ἴπηρ. 
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ΒΑΚΧΑΙ 

ἥκω φράσαι σοὶ καὶ πόλει χρήζων, ἄναξ, 
ὡς δεινὰ δρῶσι θαυμάτων τε κρείσσονα. 
θέλω δ᾽ ἀκοῦσαι, πότερά σοι παρρησίᾳ 
φράσω τὰ κεῖθεν ἢ λόγον στειλώμεθα: 
τὸ γὰρ τάχος σου τῶν φρενῶν δέδοικ᾽, ἄναξ, 
καὶ τοὐξύθυμον καὶ τὸ βασιλικὸν λίαν. 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ 

λέγ᾽, ὡς ἀθῷος ἐξ ἐμοῦ πάντως ἔσει" 
τοῖς γὰρ δικαίοις οὐχὶ θυμοῦσθαι χρεών. 
ὅσῳ δ᾽ ἂν εἴπῃς δεινότερα Βακχῶν πέρι, 
τοσῷδε μᾶλλον τὸν ὑποθέντα τὰς τέχνας 
γυναιξὶ τόνδε τῇ δίκῃ προσθήσομεν. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
ἀγελαΐα μὲν βοσκήματ᾽ ἄρτι πρὸς λέπας 
μόσχων ὑπεξήκριζον, ἡνίχ᾽ ἥλιος 
ἀκτῖνας ἐξίησι θερμαίνων χθόνα. 
ὁρῶ δὲ θιάσους τρεῖς γυναικείων χορῶν, 
ὧν ἦρχ᾽ ἑνὸς μὲν Αὐτονόη, τοῦ δευτέρου 
μήτηρ ᾿Αγαύη σή, τρίτου δ᾽ ᾿Ινὼ “χοροῦ. 
ηὗδον δὲ πᾶσαι σώμασιν παρειμέναι, 
αἱ μὲν πρὸς ἐλάτης νῶτ᾽ ἐρείσασαι φόβην, 
αἱ δ᾽ ἐν δρυὸς φύλλοισι πρὸς πέδῳ κάρα 
εἰκῇ βαλοῦσαι σωφρόνως, οὐχ ὡς σὺ φὴς 
ὠνωμένας κρατῆρι καὶ λωτοῦ ψόφῳ 
θηρᾶν καθ᾽ ὕλην Κύπριν ἠρημωμένας. 
ἡ σὴ δὲ μήτηρ ὠλόλυξεν ἐν μέσαις 
σταθεῖσα Βάκχαις, ἐξ ὕπνου κινεῖν δέμας, 
μυκήμαθ᾽ ὡς ἤκουσε κεροφόρων βοῶν. 
αἱ δ᾽ ἀποβαλοῦσαι θαλερὸν ὁ ὀμμάτων ὕπνον 
ἀνῇξαν ὀρθαί, θαῦμ᾽ ἰδεῖν εὐκοσμίας, 
νέαι παλαιαὶ παρθένοι τ᾽ ἔτ᾽ ἄξυγες. 
καὶ πρῶτα μὲν καθεῖσαν εἰς ὥμους κόμας 



ΤΗΕ ΒΑΟΓΗΑΝΑΙΒ 

Ι οοιμο, Κίηρ, ἕαϊηι ἕο [6}} το {πδὸ ἀπά ΤΠ ΘῈ 5 
γΥμαὶ βἴγαηρο, ν᾿ μα ραϑδίηρ ψοπάτοιϑ ἀδεά5 πον 0. 
Υεῦ νου] 1 Πεὰν 1 ἔγεεῖν Τὐπὰν [6]}} 
ΤΗΐϊηρο ποτε 6 Π6]4, οὐ τοῦ τὴν ϑἴουν 5. 581]. 
Ἐογν, Κίηρ, 1 ἔξδαν την 5ρ 1115 Πασῖν πιοοάᾶ. θ7υ 
ΤῊν ραββϑίου πα {πῖπὸ ον ευ-τογ ἃ] νυ ἢ. 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 

ὅν ΟΝ : οὗ τηθ 5Π4}Ὁ ἔποῖι ρῸ 41} ππβολεῃοά. 
Εοὸν μὰ πᾶν ποῦ θὲ ψνσοΐῃ νἹἢ Ποποϑϑδῦ τη6η. 

ΤῊΣ ἀἶτοὺ βοιπάβ ἔῃ ν ἰα16 οὗ {πῸ Βαοο Πα ΠΑ ]5, 
ΤῊ βἴθυμθυ ρα Πἰ5ῃπηοπξ νν}}} 1 ἱπῆϊοϊ 
Οἱ Πίπη ψγῆο ἰδυρηῦ Οὐγ ἀἀπη65 {15 νν ἸΟΚΕα 655. 

ΗΕΒΌΜΑΝ 

ΤΗΐπε πεγάβ οἵ ραβζαγίπο Κίπε νγΕ ΤῈ ἜνῈ ἢ ΠΟΥ 
ΘΟ] ηρ {ΠῸ βἴθερ ΠΙΠ5146, νυ Παῦ ἐπηθ ἔπε σι 
ΕἸγοὺ ἀαγίεα ἔογ ἢ ἢἷ5 τὰν ἴ0 ννάσ {Π6 δδυίῃ, 
ὙΠ εη ἴο, 1 566 γε Βαοομαηΐ ννοιηθη- 8 Π65.--- θ80 
Αὐτοποᾶ οἢϊεῦ οἵ οπε, οἵ ομὲ ἐν τποῦΠ ον 
Αρανε, ἀπ πε {π|γὰ θαπα [πο ἰεα. 
ΑἹ] 5]ϑερίηρ ἂν, στ θοα 165 γαβυ ]-Θ ΤΌ : 
Θόμηθ Ὀδοκννατα Ἰεδηδα οἡ ἰδεῖν βργᾶγϑβ οἵ ρῖπε. 
Θοιηθ, ἢ οΔ Κ-] εάν εβ [ῸΥ ΡΊΠΟννβ, οα. ἔπ στοιπά 
ΕἸσηρ ΘΆΓ6]655 ;--τηοαεβῦν, ποῖ, ἃ5 ποι βαγ δὲ, 
Ὀυαηκοη ψ ἢ νη 6, ἀπ] {Πε6 σἰσῃῖηρ οὗ ἤπΐος 
Ηυπίϊηρ ἀεείγε ἐπγουρ ἢ να Ἰα Πα 5ηδ 465 8]0η6. 
ΤΉεη ἴο ΠΕῚ ἔδεϊ βργδπρ' ἴῃ ἔμε Βαοοθδ ΠΑ ]}ς᾽ τηϊάβὶ 
ΤῊΥ πηοΐμεῦ. οὐνίηρ ἃ]ουα, “55 κε ἔτοιη γοι 

5166} "ἢ θ900 
Ὑ ΉΏδη 6}] οὐὐ' που Κίηθ᾽ 5 Ἰοννῖπηρ ΟΝ. ΠΟΥ ΘΆΓ. 
ὙΠΕΥ, ἀδϑηΐηρ ἔτομ ἐπε ῖν ἐγϑ] ας γοϑν 5166}. 
ΞρΥδηρ ὑρ.---δἔγδηρο, ἔλ᾽υ ἀὐτὰν οἵ ογάθγεα τ ηΚ5.--- 
Υουηρ ψῖνεβ, οἱ γπδΐγομβ, τηϑί δ η5 γεΐ πηννϑα. 
ΕἸγϑὺ ἄοννη ἐπεὶ" 5Που]άδγβ ᾿Ἰεὺ ἐμπεν βίγθαγη πεῖν ΠΔΪΓ : 
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ΒΑΚΧΑΙ 

» ἄν .9 , ᾿ς ῬᾺ ς 7 

νεβρίδας τ᾽ ἀνεστείλανθ᾽ ὅσαισιν ἁμμάτων 
σύνδεσμ᾽ ἐλέλυτο, καὶ καταστίκτους δορὰς 
ὄφεσι κατεζώσαντο λιχμῶσιν γένυν. 

ς Ψ} ὁ 5 ΄ κε Ἃ Ψ ὕ 

αἱ δ᾽ ἀγκάλαισι δορκάδ᾽ ἢ ἢ σκύμνους λύκων 
ἀγρίους ἔχουσαι λευκὸν ἐδίδοσαν γάλα, 
ὅσαις νεοτόκοις μαστὸς ἣν σπαργῶν ἔτι 
βρέφη λιπούσαις" ἐπὶ δ᾽ ἔθεντο κισσίνους 

, , , ἢ 5 Ἔ 
στεφάνους δρυός τε μίλακός τ’ ἀνθεσ φόρου. 
θύρσον δέ τις λαβοῦσ᾽ ἔπαισεν εἰς πέτραν, 
ὅθεν δροσώδης ὕδατος ἐκπηδᾷ νοτίς" 
ἄλλη δὲ νάρθηκ᾽ εἰς πέδον καθῆκε γῆς, 
καὶ τῇδε κρήνην ἐξανῆκ᾽ οἴνου θεός" 
ὅσαις δὲ λευκοῦ πώματος πόθος παρῆν, 
ἄκροισι δακτύλοισι διαμῶσαι χθόνα 
γάλακτος ἑσμοὺς εἶχον: ἐκ δὲ κισσίνων 
θύρσων γλυκεῖαι μέλιτος ἔσταζον ῥοαί. 

ὥστ᾽, εἰ παρῆσθα, τὸν θεὸν τὸν νῦν ψέγεις 
εὐχαῖσιν ἂν μετῆλθες εἰσιδὼν τάδε. 
ξυνήλθομεν δὲ βουκόλοι καὶ ποιμένες, 
κοινῶν λόγων δώσοντες ἀλλήλοις ἔριν, 
ὡς δεινὰ δρῶσι θαυμάτων τ᾽ ἐπάξια: 
καί τις πλάνης κατ᾽ ἄστυ καὶ τρίβων λόγων 
ἔλεξεν εἰς ἅπαντας: ὦ σεμνὰς πλάκας 
ναίοντες ὀρέων, θέλετε θηρασώμεθα 
Πενθέως ᾿Αγαύην μητέρ᾽ ἐκ βακχευμάτων 
άριν τ’ ἄνακτι θώμεθ᾽; εὖ δ᾽ ἡμῖν λέγειν 

ἔδοξε, θάμνων δὲ ἐλλοχίξομεν φόβαις 
κρύψαντες αὑτούς" αἱ δὲ τὴν τεταγμένην 
ὥραν ἐκίνουν θύρσον εἰς βακχεύματα, 
Ἴακχον ἀθρόῳ στόματι τὸν Διὸς γόνον 
Βρόμιον καλοῦσαι' πᾶν δὲ συνεβάκχευ᾽ ὄρος 

θο 



ΤΗΕ ΒΑΘΟΗΑΝΑΙΒ 

Ποῖ Ἰοορεα {πεν ἀρ {πεῖ (πνν πϑ Κα σ. ἴον ΜΠ 086 

θαμπες 
Ηδά ΦἈΠΠ|6δὰ Ἰοοςο.---ἀπα σἷγῦ ὑπὸ ἀδρρ!εα ἔ6}}ς. {ἡν Π}1]6.Ψὕ 
Ποιπα ὑπδῖ ἢ 9πάακο {πᾶ Πἰοκοα {πεῖν πε εκ {ΠπῸ 

ϑοΙη6, ΟΥ̓Δ] Πρ’ ἔλνν 5. Οὐ νν Ο ἵ- οὐδὴ5. πὶ {ΠΠ6 1} ΑΥ̓ΤΉ 5. 
ὅδνο ἴο {πὸ να τΠίηρς οὔ ὑπεῖὶν ον νν ϊῦ6 τη] ..--- 
Υουηρ' τηοΐῃοῦς πον, γῃὸ Ππαα 6 {ποῖ θᾶ θ 65, ὑπὰῖ 

ἘΝ [πολᾶς 
ΤΠ εῖν Ὀγθαϑὶ νετα 111. ὙΤΠδη αἷὰ ἔπὸν ψυθδίῃ {πεῖν 

ὙΥῈ ἵνν, οὐκ, ἀπα ἤονου-βἰαγτεα Ὀγίοην. 
Οπὸ ργαθροα Ποὺ ἐπ νυϑιι5- 5", ἀπ σπηοΐο {Π6 γῸΟΚ. 
Απά ΤΡ ἢ ἀρ] δαρῦ ἃ ἔοι ζαϊη 5 ΒΟΥ ΟΥν ΘΡγὰν : 

ὁ πὸ ἴῃ θα  Π 5 θόβομι μἰαητοα Ποὺ γα - νης. 

ΔΑπα ἂρ ὑπουεςῃγοιρη τΠῸ σά ἃ νἱπθ- πη ςοηΐ : 
ΔΑπά ὙΠ050 αὶ ννοι]α ἀὐῖηκ νυ εἰτε-Γοαμϊηρ ἀναπρῃϊς 

Φολντοα ἢ {ποῖ Ππηροῦ-τρ5 ὑΠ6 Ὀγδαςὶ ἢ Θατ ἢ. 

Δπα τ]κ σαβῃοά μι απϑιϊηϊοά : ἀνρρεα {πὸ ν Π1]|6 

ϑυννθεῖ οἰγθαμη5 οὐ πομπὸν του {πῃ ῖν νυ -ϑἴανθϑ. 

Ηδάςῦ ὑποῖ θε θη ἐπογα. ἔμποῖι μααϑὶ, θΘ οΙ ἀϊηρ {Πϊς, 
ἢ ρυάν θυ ἈΡΡιοδομ θα ὑπὸ αοα ψῃομ πον ἔθοιι 

ΒΡΌΣ Θβ. 
ΤΉδη να. ἐπίηθ Πουάμηθη ἀπά ἢν 5ῃ ρους, ἀσδνν 
Τοροῖπευ, ἐδ} ἢ θάο ἢ ἴο ΠΟΙ αἰθραΐε 
᾿ΓουοΠίηρ' ὑπ 6 ἢ" ἀν ἔα] ἀδο ας πα τπᾶυνο]]οιι5. 

᾿ς ἈΠα οὁπ6. ἃ ζονγηνναγα ἐσπδηΐ, γοδαν οἵ 5ρθ θοῇ, 
ΤῸ 41] οὐἱϑά. “νυν ]οσβ ον {πΠ6 τουτᾶοθς 
Οἵ Βα]ον εα τηοιηΐαῖη5, νν1}} νὰ ὑμαΐ να οΠᾶς 6 
βου Βαοο θ᾽ τανε] Αρανο, ΡοηΠδιιβ᾽ τοίου, 
Απα ὁ οἵ Ἰοτὰ ἃ Κίπαάποϑβ ἢ ὙΥΕ]]. Ὁπουρηΐ με, 
Ηε 8ράᾶκε, ἃπα νψὸ ἴῃ δι θυ5 ἢ ΠΙα ΟυΥβΈΪν 65 
ΜΙὰ ᾿ἰδϑᾶνεβ οἵ οορβεβ. Αἱ {ῃε δρροϊπίεα {ϊπι6 
ὙΠαν ψψνανεα {π6 ᾿ῆντβιιβ ἴῸγ ὑπὸ τον ϑ]-υῖξθβ, 
ΜΈ οπα νοΐοα σα] Πρ ΙΔοο ἢ 5, ΟἸδτηοιγ-Κίηρ, 
Ζειβ᾽ 5εε4. Τηε Π11Π15, ὑΠῈ νυν] Τῃϊηρς 411. νεσα {Πγ16 
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καὶ θῆρες, οὐδὲν δ᾽ ἣν ἀκίνητον δρόμῳ. 
κυρεῖ δ᾽ ᾿Ἀλγαύη πλησίον θρῴώσκουσά μου’ 
κἀγὼ ᾿ξεπήδησ᾽ ὡς συναρπάσαι θέλων, 
λόχμην κενώσας ἔνθ᾽ ἐκρυπτόμην δέμας. 
ἡ δ᾽ ἀνεβόησεν: ὦ δρομάδες ἐμαὶ κύνες, 
θηρώμεθ᾽ ἀνδρῶν τῶνδ᾽ ὕπ᾽: ἀλλ᾽ ἕπεσθέ μοι, 
ἕπεσθε θύρσοις διὰ χερῶν ὡπλισμέναι. 
ἡμεῖς μὲν οὖν φεύγοντες ἐξηλύξαμεν 
Βακχῶν σπαραγμόν, αἱ δὲ νεμομέναις χλόην 
μόσχοις ἐπῆλθον χειρὸς ἀσιδήρου μέτα. 
καὶ τὴν μὲν ἂν προσεῖδες εὔθηλον πόριν 
μυκωμένην ἕλκουσαν ἐν χεροῖν δίχα," 
ἄλλαι δὲ δαμάλας διεφόρουν σπαράγμασιν. 
εἶδες δ᾽ ἂν ἢ πλεύρ᾽ ἢ δίχηλον ἔμβασιν 
ῥιπτόμεν᾽ ἄνω τε καὶ κάτω" κρεμαστὰ δὲ 
ἔσταζ᾽ ὑπ’ ἐλάταις ἀναπεφυρμέν᾽ αἵματι. 
ταῦροι δ᾽ ὑβρισταὶ κεἰς κέρας θυμούμενοι 
τὸ πρόσθεν ἐσφάλλοντο πρὸς γαῖαν δέμας, 
μυριάσι χειρῶν ἀγόμενοι νεανίδων. 
θᾶσσον δὲ διεφοροῦντο σαρκὸς ἐνδυτὰ 
ἢ σὲ ξυνάψαι βλέφαρα βασιλείοις κόραις. 
χωροῦσι δ᾽ ὥστ᾽ ὄρνιθες ἀρθεῖσαι δρόμῳ 
πεδίων ὑποτάσεις, αἱ παρ᾽ ᾿Ασωποῦ ῥοαῖς 
εὔκαρπον ἐκβάλλουσι Θηβαίων στάχυν: 
Ὑσιάς τ᾽ ᾿ξρυθράς θ᾽, αἱ Κιθαιρῶνος λέπας 
νέρθεν κατῳκήκασιν, ὥστε πολέμιοι 
Σ “ Α ΑΝ, ΝΝ Ψ ἐπεισπεσοῦσαι πάντ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω 
διέφερον' ἥρπαζον μὲν ἐκ δόμων τέκνα" 
ὁπόσα δ᾽ ἐπ᾽ ὦμοις ἔθεσαν, οὐ δεσμῶν ὕπο 
προσείχετ᾽ οὐδ᾽ ἔπιπτεν εἰς μέλαν πέδον, 
οὐ χαλκός, οὐ σίδηρος: ἐπὶ δὲ βοστρύχοις 

1 Ῥοίβιςθ: ἔου ΜΝ ἔχουσαν... δίκα. 



ΤῊ ΒΑΟΟΗΑΝΑΙ 

ΔΊ δοϑίαϑυ παρ! αὐ 9 ΠΟΟΚ ἂς ον ὑπὸ ν τὰ 56 6, 
Νονν πὶρὴ ἴο τὸ ραν οπαποδα ἴὸ ᾿δὰρ, 
Απα ἔου ἢ 1 σργληρ ἃ5. ν ΠῸ νοι] 956 1Ζ6 ὁ. ΠΟΥ, 
Τδανίηρ ὑΠ6 τπ]οκοὶ οἵ τα ἀπ 5} νοϊά. 730 
ΓΠΉΘη σποιΐοα 956. “ὙΥΠπαῦ πο, τὴν εειοοι μοιπας, 
νγὲ ἃγ8 ομαβθα Ὀν {πΠ686 τηθὴ ἢ Ηο γε, [ΌΠ]ον μηδ 
ΒΌΠ]ονν, ὑπ ὑπ γ ϑιι5- ]ν 6] 1ης ἴῃ νοι παπάς "ἢ 
Ο τπθη ννε ἤδα, «πα ἤδεϊηρ ςοα πεν ᾿βοαρεα 
ΤΠ 6 ΒΑΟΟΠΑ ΠΑ ]9᾽ το πα ηρ' σγὰ80. [Ιλόνη βυνοοροα {πδν 
Π 6 Π 

[ΠΡοη οὐ Ραϑύανηρ Κηα νΠὉ}} ουν ον] 695. Παηά. 
“Ππ θη πααάβὺ ὑπο 56 θη ἔῃν τοῦθ θν ἢ Ποὺ Παπας 
ἢθπα ἃ ἀδερ- πα ογεα ΠΕΙῈυ 6] ον ηρ ἰοσπά : 
Απὰ οὔποθ ἴογε ὑΠ6 οαϊνὸς ἰπ Οὐ Π50η 5ῃγεάς. 
ΕῚΡ5 Πααϑὺ ἔποιι 5 θη ἀπά εἴονεπ Ποοῖς ἔν Πα] δὰ τ40 
9 νὰν πα ὑπαΐ, ἀπα ἤλκες οὗ ἤθβῃ ὑπαῦ ἢπηρ 
Απα αἀτρρεα 411] Ὀ]οοα- ΕΑ Ὀ] 6 α ̓πεαῖῃ ἐπε ρΡἷπεϑ. 

Β}}5 ομαῆηρ;, Ἰοννευῖηρ ἤδγοοὶν ἀ]οηρ ἴῃς ΠΟΥ 
γον 116, τα ἐπρρεα πα Πυυ]εα πἀπΐο ἐπε φάυίῃ, 
γαρσσοα ἄον Ὀν σου} 655-ο] τοίη τηδίάθη Παπα5. 
Μοῦδ ϑυν Π]ν ννὰβ ὑπὸ ἤδϑἢ παῖ Ἰαρρεά πεῖν θΟΠ 65 
υρΡΡοα, ὑπὰπ ἔποιι οου]άξε Πᾶνε οἱοςθα ἐῃν Κίηρὶν 

ΕΥ65. 
Οπ ουνερὶ πον. τδοῖπηρ' {κὸ ἕο βοδυίηρ Ὀἰγάς, 
Τὸ Ἰον]ᾶπα Ρ]αΐπ5 ν Πῖοἢ Ὀγ Αϑοριιβ᾽ ϑ ΓΘ Ἀ ΠῚ5 
Βϑδν {πὸ το Παγνοϑῖβ οὐ {πε ΤΠΈΡδη 0ῸΙΚ: τοῦ 
Ηνϑβίδθ, Ευνίῆγαθ, ᾿ποαΐῃ ΟἸ ΕΠ ΕΥΟΠ 5 ΘΟΔῸΤ 
Πον -ποϑυ!ηρ, -ϑννοορίπρ οὁη. ἐπεπὶ {{κὸ ἴο ἔρ065. 
ΤῊΪ5. νὰν ἃπα {παΐ νγὰν Πυυ]εα πον 411] ἐπεὶν σοοάβ. 
Υεα, ἔτοτη ἔπ ποῦυβθεβ οαπρηῃξ ἔμεν ἀρ ἔπε Ρᾶθ65: 
ΤΉ 686, δπα 4}} [πΐηρβ Ἰαϊὰ οἡ ἐπεὶσ 5ῃοι] ευ5, ΟἹ ππρ’ 
ὑπέαβίεπεα ; ποϊηίησ ο ἐπε ἀαγῖκ δαγΐῃ ἘῈ]]. 
ΝΟΥ͂ ὈΓᾺ55 ΠΟΙ ΠΌΠ ; ἃπα ἀροὸπ ἐποῖν δῖ 

ΓΝ 
Ψ τ. Ἕὖ 
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“Ὁ. » 4[ιὺδι9᾽ .9} διε ρί ν σι [2 πῦρ ἔφερον, οὐδ᾽ ἔκαιεν. οἱ δ᾽ ὀργῆς ὕπο 
εἰς ὅπλ᾽ ἐχώρουν φερόμενοι Βακχῶν ἵ ὕπτο" 
οὗπερ᾽ τὸ δεινὸν ἢ ἣν θέαμ᾽ ἰδεῖν, ἄναξ. 
τοῖς μὲν γὰρ οὐχ ἥμασσε λογχωτὸν βέλος, 
κεῖναι δὲ θύρσους ἐξανιεῖσαι χερῶν 
ἐτραυμάτιζον κἀπενώτιζον φυγῇ 
γυναῖκες ἄνδρας, οὐκ ἄνευ θεῶν τινος. 

Ε ἢ 
πάλιν δ᾽ ἐχώρουν ὅθεν ἐκίνησαν πόδα, 
κρήνας ἐπ᾽ αὐτὰς ἃς ἀνῆκ᾽ αὐταῖς θεός. 

ἣΝ ᾿Ὶ - [Ὁ] 5 7 

νίψαντο δ᾽ αἷμα, σταγόνα δ᾽ ἐκ παρηίδων 
γλώσσῃ δράκοντες ἐξεφαίδρυνον χροός. 
τὸν δαίμον᾽ οὖν τόνδ᾽ ὅστις ἔστ᾽, ὦ δέσποτα, 

7 ἤ “ΟΣ ς 7 ΦᾺΣ Ἂν ᾿] 5 Χ Ψ 

δέχου πόλει τῆδ᾽, ὡς τά τ᾽ ἄλλ᾽ ἐστὶν μέγας, 
κἀκεῖνό φασιν αὐτόν, ὡς ἐγὼ κλύω, 
τὴν παυσίλυπον ἄμπελον δοῦναι βροτοῖς. 
οἴνου δὲ μηκέτ᾽ ὄντος οὐκ ἔστιν Κύπρις 
"οὐδ᾽ ἄλλο τερπνὸν οὐδὲν ἀνθρώποις ἔτι. 

ΧΟΡΟΣ 
ταρβῶ μὲν εἰπεῖν τοὺς λόγους ἐλευθέρους 
εἰς τὸν τύραννον, ἀλλ ὅμως εἰρήσεται" 

“Διόνυσος ἥσσων οὐδενὸς θεῶν ἔφυ. 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ 
" ΚΌΔΣΟΣ ἣν ο “ ἐ ΄ 

ἤδη τόδ᾽ ἐγγὺς ὥστε πῦρ ὑφάπτεται 
.ῳ“ - ͵ ὙΠΟὟΑ 7 

ὕβρ ισμα Βακχῶν, ψόγος ἐς λληνας μέγας. 
ἀλλ᾽ οὐκ ὀκνεῖν δεῖ" στεῖχ᾽ ἐπ᾽ Ἠλέκτρας ἐ ἰὼν 
πύλας" κέλευε πάντας ἀσπιδηφόρους 
ἵππων τ᾽ ἀπαντᾶν ταχυπόδων ἐπεμβάτας 
πέλτας θ᾽ ὅσοι πάλλουσι καὶ τόξων χερὶ 
ψάλλουσι νευράς, ὡς ἐπιστρατεύσομεν 
Βάκχαισιν' οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ὑπερβάλλει τάδε, 
εἰ πρὸς γυναικῶν πεισόμεσθ᾽ ἃ πάσχομεν. 



ΤῊΝ ΒΑΟΘΟΘΗΑΝΑΙ 5 

ΤῊεν οαὐτθα ἤγε ἀπβοοῦοῃθα. 6 (ῸἸΚ, πὶ νυ υδῖῃ 
Το Ρὲ Ὀν Βδοοῃϑηδὶς ρἢΠ]αραα, Υυθ θα ἴο ΔΥΤΗΒ : 
Υ̓ Βεύδαροη, Κίηρ, ννὰβ ὑΠ|5 βίγδηρθ βἱρῃϊξ ἴο 5εὲ:--- Τ00 
Ετὐοπὶ Π6πὶ ἐπε 5ἰθο]-εἰρὺ 1ανο]η ἄγονν ποῖ Ὀ]οοά. 
Βυΐ ὑπὸν ἤοση ὑπεὶγ Ππαηαβ. ἀαγεϊηρ Πνγϑιϑτ-δανεϑ 
16 α]ῦ ννουπα ὁ ννοιπα; ἀπα πον, ἔΠ6 ψοσηθη, ὰσπος 
Τὸ ἢϊρηΐ τηθη, Ὸγ βοῖπα (στοά 5 Βα πα ψτουρῃςϊ ἐπεγείη. 
ΤΏδη ἄταν παν ὕδοῖκ ἴο γγἤθπος ἐπεὶν ἔεεῦ δα σομηε. 
Τὸ {ποβὲ βᾶτηθ ἔοαπίς {Π6 Οοα βεηῦ ἃΡ [Ὁ ἔπειη, 
Απαᾶ ννϑῃθα {πηῸ σοόγα, ν ἢ1|6 ἔγοτη ἐπεὶγ σἤθε κα {πε 

5η8 Κ65 
γνεσα ᾿Ιοκίπρ ψἢ {πΠ6ῖ" τοηριθ5 ἔπε Ὀ]οοά-ροιϊς 

οἰθδη. 
ὙΥΒογεΐογε, νι μοε᾽ οὺ ὑπὶ5 Οοα μὲ, Ὁ τὴν Ἰογά, 
Πδοοῖνο ἢΐπη ἴῃ ὑΠὶ5 οἷΐν ; [Ὸγ, θεϑάς 710 
Ηἰ5 οὐδεν γτηϊρηξ, πᾶν ἰ6}} οἵ ἢππ, 1 ΠΕδΥ, 
ΓΠαὺ π6 φανε θη ὑπὸ ου)Ἕοί -ἀοοααρίηρ νἱπο. 
Ώεθη ννίηθ ἴθ. ΠῸ 106 ἔοιπηα, ἔμθη [ονῈ ἰ5. ποῦ, 
ΝΟΥ͂ ΠΥ ἸΟῪ Ὀεβίαθ 15 ἰδ ἴο τηθη. 

ΘΗΟΘΕῦ5 
νον. ννποσαίη ἤθεάομ τἴηρθ 1 ἀγεδα ἴο βρεὰκ 
Βεΐουο ἐπε Κίπρ ; γνεὺ 5141] τὴν ἐποιρῃΐ μὲ νοϊςεά: 
Π᾿οηνβϑι5 5 ποῖ 1655 ἔῆδη ἅπὴν Οσοά. 

ΡΕΝΤΗΕῦΒ 
1,0, ἴ 15 οῃ. 8, Κἰπα]τηρσ {κα ἃ ἤδτηεδ, 
ΤηῈ Βδοσομαπαὶ ουΐγαρθ, ΟΌἹΓ ΥΟΡΙΌΔΟἢ ἐῃγοιρἢ 

ατεεοε! 
γε τὰν ποῖ αἀδ]]ν :-ὀτὸ ΕἸ]δοῖνα᾽ 5. σαΐα 780 
ὅσο ἰδοα ; Ὀἰα 411] τὴν νγυυοῦβ ὑπαὶ θθὰν 9 ῃ 1614 
Τὸ τηδοῦ τη6, ἃπα 8ἃ]] τἱάευς οἵ ἤξοϊ οἰεεάς, 
Απα 4}1] παῖ 5π4κῈ6 {πῸὸ᾿ Ὀθο] ον, 411 νη ὑνδηρ 
ΤΠ6 Ὀοννβϑισηρ ; ἴῸΓ ἀραϊηϑδὲ ἔπε Βδοοῆδη8]ς 
ΕοΥγ ἢ ν.1}} να τηάτοῃ. Ὑ68, {Πϊ5 5ῃ0] 4 ρμᾶ85 411 θουηά5, 
ΤῸ ἐπάσγτε οὗ νουηθη ἐπαΐ μὰ πον ἐπάαχο ! 

65 
ΥΟΙ,. ΠΙ. Ε 
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ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΞ 
,ὔ ν γζν ἃ “ 8. (Δα , ͵ 

πείθει μὲν οὐδέν, τῶν ἐμῶν λόγων κλύων, 
ΠΠενθεῦ᾽ κακῶς δὲ πρὸς σέθεν πάσχων ὅμως 
οὔ φημι χρῆναί σ᾽ ὕπλ᾽ ἐπαίρεσθαι θεῷ, 
ἀλλ᾽ ̓ ἡσυχάζειν" Βρόμιος οὐκ ἀνέξεται 
κινοῦντα Βάκχας εὐίων ὀρῶν ἄπο. 

ΠΕΝΘΕῪΣ 
οὐ “μὴ φρενώσεις μ' , ἀλλὰ δέσμιος φυγὼν 
σώσει τόδ᾽; ἢ σοὶ πάλιν ἀναστρέψω δίκην. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
θύοιμ᾽ ἂν αὐτῷ μᾶλλον ἢ θυμούμενος 
πρὸς κέντρα λακτίζοιμι θνητὸς ὧν θεῷ. 

ΠΕΝΘΕῪΣ 
θύσω, φόνον γε θῆλυν, ὥσπερ ἄξιαι, 
πολὺν ταράξας ἐν Κιθαιρῶνος πτυχαῖς. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
͵ 7 Ν ὼ) 2 ’ 3 7ὕ 

φεύξεσθε πάντες" καὶ τόδ᾽ αἰσχρόν, ἀσπίδας 
θύρσοισι Βακχῶν ἐκτρέπειν χαλκηλάτους. 

ΠΕΝΘΕῪΣ 
}] ῇ ων μ 7, ἀπόρῳ γε τῷδε συμπεπλέγμεθα ξένῳ, 
ὃς οὔτε πάσχων οὔτε δρῶν σιγήσεται. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ὦ τᾶν, ἔτ᾽ ἔστιν εὖ καταστῆσαι τάδε. 

ΠΕΝΘΕΥΣ 
“ 7 " 

τί δρῶντα ; δουλεύοντα δουλείαις ἐμαῖς ; 

ΔΙΟΝΥ͂ΞΟΣ 
ἘΠῚ - ἌΣ ΟΝ Μ 7, 
ἐγὼ γυναῖκας δεῦρ᾽ ὅπλων ἄξω δίχα. 

ΠΕΝΘΕῪΣ 
οἴμοι: τόδ᾽ ἤδη δόλιον εἴς με μηχανᾷ. 

ΔΙΟΝΥ͂ΞΟΣ 
»΄ “ ὔὕ 5 }] 7 7 2 ων 

ποῖόν τι, σῶσαί σ᾽ εἰ θέλω τέχναις ἐμαῖς ; 



ΤῊΗΕ ΒΑΟΟΗΑΝΑΙΒ 

ὈΙΟΝΥ 508 
Νοὸ ννῃϊ ποῖ ν᾽ ο] ἀδϑῦ, μοι ρῊ ποι ΠΟΥ δῦ τὴν γογ5, 
Ρεπίπειβ. ΥὙεῖῦ, ὑποιρὴ ποιὰ ἀοβὺ ἀδϑρίΐο ἴο τη. 
Ι ννάσπ ἐΠ6ε6-- -Ῥθ αν. ποῖ διΊη5 ἁρσαϊηδὶ ἃ Οοα ; 
Βυΐ Ὀ᾽άε 511}. Βγοηλῖι5 0 1}} ποὺ Ῥγοοκ ὑπαὶ ὑποιι 
ΘΠου] ς᾽ ἀγῖνε Πα ΒαοοΠ 815 ἔγομη {Πα ὶγ γεν ε}- Ὠ}}}ς, 

ΡΕΝΤΗΕῦΒ 
ΘοΠοο] ἔμοι ποῖ τηδ ; θα, Πανὶπρ ᾽βοαρεα ἢν θοπα5. 
Οοπέεπε ἐπδο : εἶδε ἀραῖη 1 ραπη]5ἢ {Π66. 

ὈΠΙΟΝΥΒΌβ 
Βεύζου 9]ὰν ν]ουϊπης τππῖο Πΐπη ἔΠπᾶπ ΚΙΟΚ 
Δραϊηδὺ ὑπὸ ρσῖοκϑο, τδη γταρίησ ἀραϊηβὺ σά. 

ΡΕΝΤΗΕΌΞΒ 
νΙοῦη5 Αν, νου θη -ν]οὔτηβ, ΠΕ]ν 5] ἴῃ, - 
ὙΥΠἃ νοῦς οἵ 9]διρσηξεν τη βὲ ΟἸ Δ ΘΥΟ π᾿ 5 ρ θη ! 

ὈΙΟΝ υϑῦβ 
ΕἼΘ α 95}4}} γε 4}}:; πὰ βῃδιηθ γεσα {Π15, ὑπαῦ 5}16145 
Βταϑϑ- ογρσεα ἔγοι) ννἂπαᾶς οἵ Βδοομαπα]ς ἔαστι θΔΟΚ. 

ΡΕΝΤΗΕῦΒ 
ΤῊΪ5 ϑυγδηροΥ---νῖην ψυαϑία να ν ἢ ἢΐμη: 
Ποΐϊηρ᾽ ΠΟΥ 5 ουηρ νν1}}] Πα ΠοΙα ἢἰ5 Ρρβᾶοε. 

ΠΙΟΝΥΞῦῸΒ 
ΕΥ6 πα, γεὺ {Π15 δν}} την 6 ζυγπηδα ἴο σοοά. 

ΡΕΝΤΗΕῦΒ 
Ηον --Ὄν Ὀεοουηΐηρ' τὴν ΟΠ ΟΤ6 5 {Π1Ὰ]] ὃ 

ΒΙΟΝυβῦβ 
Ιτποιυΐ ἀστὴβ ν01}} Ὀσπρ' ἔΠῈ νοσηθῃ ΠΙΓΠΕΥ. 

ΡΕΝΤΗΕῦΞ 
ΗΔ! Πεῖα ἴον τε ἔπου ρῥ]οϊξεβε ἔγεϑομεσυ ! 

ΠΙΟΝΥΒΌΒ 
ΤΥΈΔΟΠοΥΥ ὃ---Ἰ που]Ἱα βᾶνα ὑπΠεῈ ὈΥῪ πηΐηδ τί ! 
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ΠΕΝΘΕῪΣ 
7, ΄“ ΤῸ “΄ “4, Ἀπ ὮΝ Ἢ ξυνέθεσθε κοινῇ τάδ᾽, ἵνα βακχεύητ᾽ ἀεί. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
᾿Ν Ν , ω ΄ 9. οἱ “- “-“ 

καὶ μὴν ξυνεθέμην τοῦτό γ᾽, ἴσθι, τῷ θεῷ. 
ΠΕΝΘΕῪΣ 

“-“ δ -“ 7] ἐκφέρετέ μοι δεῦρ᾽ ὅπλα: σὺ δὲ παῦσαι λέγων. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

810 ἂ' 

βούλει σφ᾽ ἐν ὄρεσι συγκαθημένας ἰδεῖν ; 
ΠΕΝΘΕῪΣ 

7 ’ὔ ᾿ “- “ 

μάλιστα, μυρίον γε δοὺς χρυσοῦ σταθμόν. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
΄ ᾿ }] Μ, “- 7 3 

τί δ᾽ εἰς ἔρωτα τοῦδε πέπτωκας μέγαν; 
ΠΕΝΘΕῪΣ 

λυπρῶς νιν εἰσίδοιμ᾽ ἂν ἐξῳνωμένας. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

Ψ ἜΥΌ Εν ξΣΛ Ὁ“ 7 ὅμως δ᾽ ἔδοις ἂν ἡδέως ἅ σοι πικρά; 
ΠΕΝΘΕῪΣ 

σάφ᾽ ἴσθι, σιγῇ γ᾽ ὑπ᾽ ἐλάταις καθήμενος. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
» εἰς} 4 ᾽ὔ ΕΝ » Α 

ἀλλ᾽ ἐξιχνεύσουσίν σε, κἂν ἔλθῃς λάθρᾳ. 

ΠΕΝΘΕῪΣ 
ἀλλ᾽ ἐμφανῶς: καλῶς γὰρ ἐξεῖπας τάδε. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
» «ς “ 

ἄγωμεν οὖν σε κἀπιχειρήσεις ὁδῷ; 

ΠΕΝΘΕΥΣ 
ἈΝ  οβ ᾿ 7 “ , 7 “ 

890 ἄγ᾽ ὡς τάχιστα, τοῦ χρόνου δέ σοι φθονῶ. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

στεῖλαί νυν ἀμφὶ χρωτὶ βυσσίνους πέπλους. 

θὃ 



ΤῊΒ ΒΑΟΟΠΗΑΝΑΙ 5 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 

Υε Βαᾶνὲ τηδάδ [Π]5 οονεπδηΐ, 50 ἴο γεν] ἄγε. 

ὈΙΟΝΥ͂Β08 

Νὰν : Κπον,, ἐπαῖ οονοπαπῦ πηδάθ 1 νἹ} {πε Οοά. 

ΡΕΝΤΉΕΟΞΒ (0 αἰἐεπα αν) 

Βυίηρ; ἔν ἢ γηἶη16 ΓΤ !--ἰθοιι, τᾶ Κὸ ἀπ δης οὔ ϑρεεο. 

ΡΙΟΝΥ ΒΞ 
Ηο {δοι ! 
γνουϊάοὺ ἔμοι ΡῈ ΒΟ] ἃ ὑπεῖὰ οἀιηρεα ἀροη {6 Π1]}ς ἢ 

ΡΕΝΤΗΕῦΒΙ 

Αγ---ποιρῊ ψἹῈΠ δι] 6585 ΡΟ] 1 θοιυρηῦ ὑπὸ βρη. 

ΠΙΟΝΥΒΌΒ 
ΨΥ Ὲν οἡ 1ῃϊς5 τηϊσηὲν Ἰοπρίηρ Παϑὲ ποι ΓΆ]]6Ὴ 

ΡΕΝΤΗΕΌΒ 
Τὸ 566 ἔπϑῖὶ ἀσαπκ ψ ἢ νῖπο---ἃ ὈΪΓΕΥ κἰσηΐ ! 

ὈΙΟΝΥβῸΒ 
γε νουϊάδι ἔποι σἸδα]ν 566 ἃ Ὀἰζζαν βισῃΐ ἢ 

ΡΕΝΤΗΕΙ͂Β 
Υ6δ. βοοίῃ, ἴπ 5]θπος οὐοπο δα θα πθαῖῃ ὑπὸ ΡΠ 65. 

ΠΙΟΝΥβῸΒ 
Υεὲ ψ 1} πὲ ν ἴγᾶςκ {π66, βῦθα ΠΠ1|ν ἐΠοῸρΡἢ ποὺ σοπιε. 

ΡΕΝΤΗΕῦΞ 
Ορδηὶν ἐπε !---νοὰ, ΜΜ6Ὲ}} Παβῦ ὑπο βαϊά {Π]5. 

ΠΙΟνΝ υϑῦβ 
5.411 ὑπὲπ σαάε ὑπεε 2 ὙΥΠῚ εοθὰν {πὲ μάῖῃ ἢ 

ΡΕΝΤΗΕῦΞ 
Τ,εαα ὁπ ψ Ί ἢ βρεεά :  σγαᾶσο ὑπ 66 4}} ἀο]ὰν ! 

ὈΙΟΝΥβ08 
Αὐτὰν ἔπθὲ πον ἴῃ ΤΌ 65 οὗ ᾿πθη ἢπε. 

Π Ἐγοπὶ ὑΠῖ5 ὑἶππὸ ῬοηἐΠοιια ΞΡΕδ ΚΒ ἃ5 οἱ Ὠνρῃοῦ!Ζαοι!. 
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ΠΕΝΘΕῪΣ 
΄ - - 

τί δὴ τόδ᾽ ; εἰς γυναῖκας ἐξ ἀνδρὸς τελῶ ; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

, , Ἃ » Ν᾽ δ “- » - 

μή σε κτάνωσιν, ἣν ἀνὴρ ὀφθῆς ἐκεῖ. 
ΠΕΝΘΕῪΣ 

ΘΝ... αἱ ΤΕ ΝΟ 7, 3 ΄ ἣ εὖ γ᾽ εἶπας αὐτό, καί τις εἶ πάλαι σοφός. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

Διόνυσος ἡμᾶς ἐξεμούσωσεν τάδε. 
ΠΕΝΘΕΥ͂Σ 

“ Ω 7 3. δ ἃ 4 “- - 

πῶς οὖν γένοιτ᾽ ἂν ἃ σύ με νουθετεῖς καλῶς ; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ΕΝ ον ΄ " ΄, 

ἐγὼ στελῶ σε δωμάτων εἴσω μολών. 
ΠΕΝΘΕΥ͂Σ 

τίνα στολήν; ἢ θῆλυν; ἀλλ᾽ αἰδώς μ᾽ ἔχει. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

οὐκέτι θεατὴς Μαινάδων πρόθυμος εἶ; 
ΠΕΝΘΕῪΣ 

Ἁ Ν ΄ ἐν » Χ ΝΞ 5 ὧν - 

στολὴν δὲ τίνα φὴς ἀμφὶ χρῶτ᾽ ἐμὸν βαλεῖν; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

Ν ἴω “- 

κόμην μὲν ἐπὶ σῷ κρατὶ ταναὸν ἐκτενῶ. 
ΠΕΝΘΕῪΣ 

Ν ΄ Χ “ “ 7, ΄ 

τὸ δεύτερον δὲ σχῆμα τοῦ κόσμου τί μοι; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

“ ᾿ 2 Ν ΄ὔ ,» ΄ πέπλοι ποδήρεις" ἐπὶ κάρᾳ δ᾽ ἔσται μίτρα. 
ΠΕΝΘΕΥΣ 

ζῚ ΄ Ν “- 3. ἢ 7 ς᾽ ,ὔ 

ἣ καί τι πρὸς τοῖσδ᾽ ἄλλο προσθήσεις ἐμοί; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
"4 Ν ἴον 

θύρσον γε χειρὶ καὶ νεβροῦ στικτὸν δέρας. 
ΠΕΝΘΕΥ͂Σ 

οὐκ ἂν δυναίμην θῆλυν ἐνδῦναι στολήν. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ἀλλ᾽ αἷμα θήσεις συμβαλὼν Βάκχαις μάχην. 



ΤῊΝ ΒΑΟΓΟΗΑΝΑΙ 5 

ΡΕΝΤΗΕΙΞ 
μονυεΐονυο ἢ ΕΥομ τηδη 5Π4]}} 1 ἴο ννογηδῃ {ΠῚ ἢ 

ὈΙΟΝΥ ΒΓ 
1,6ϑῦ πον 5Ποι} 4 Κα] {Π 66. βθοηρ ἔθ Ὲ ἘΠ 6 ΓΕ ἃ5. ὨΊΔΠ, 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 
ὙΥΟΙΣ 5816--νϑὰ, 5ῃγονν Παρ ποι θθεη Πογεϊοΐογε. 

ὈΙΟΝΥ5ῸἙ 
ϑ.Οἢ βοίδηςο ]οηγ 55 ἔαρ ῃξ το γη6. 

ΡΕΝΤΗΕΟΞ 
Ηον ἰπθη 514}} ἐν ἔδιν τθάθ θθοομθ πΐηε ας ἢ 

ΒΙΟΝΥΒῸΞ 
Ι Μ}1}} ᾿αΐοὸ ὑπῖπε ΠᾺ}}ς, ἃπα τοῦθὸ ὑπδὲ ἐπετε. 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 
ννπαῦ τορε ἢ Α νομηδη᾿ 5 ὃ- -πὲν, θὰ 1 ΓΠϊηΚ 9Π δῆλα. 

ὈΙΟΝΥ50Ἑ 
15 τῆν ἀδϑῖγα ἴὸ νναΐοῃ ἔπε Μδεπαᾶς ἀεδα ἢ 

ΡΕΝΤΗΕΙΞΒ 
[Ι͂ἡ νυ δῖ συγ, 5 ν᾽ δύ ὑποιι. ννου]αςὶ ἔποῖι ἀτὰρε τὴν ἔοστη 5530 

ῬΙΟΝΥΒΌΒ 
ΤΠῖπο μεδα νι ἢ ἤονίηρ ἔγοϑϑθβ νν1}} 1 εἶτ. 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 
Απά {ἰἱὸ ποχὺ ἔβῃϊοη οἵ τὴν νϑβίιτε.. υπαΐ ἢ 

ΠΙΟΝΥΒΌΒ 
Τομρ᾽ ΓΟ 65 : ἃπα ὁπ ἐπῖπο μθϑα ἃ οἱ 5Π}}} "ε. 

ΡΕΝΤΗΕΙΞ 
Ναιρῦ εἶδε Βαϊ ἔπεβε νρου]Ἱᾶξε ἔποι Δα πηΐο πὸ 3 

ὈΙΟΝΥΒΌΒ 
ΤΉ σ5 ἴῃ Πα, πα ἀλρρ]εα ξ6]] οὗ ἔδννι. 

ΡΕΝΤΗΕῦΒ 
Τ οαὐποῦ ἀὐὰρε πῈ ἴῃ ἃ νγοτηδη 5 ΤῸὈ 6 ! 

ΠΙΟΝυϑῦβ 
ΤΠθα ἤρῃῦ ὑπὸ Μδθπδαϑ--- 501 ῃν ρεορ]ε᾽ 5 Ὀ]οοά. 
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ΠΕΝΘΕΥΣ 

ὀρθῶς: μολεῖν χρὴ πρῶτον εἰς κατασκοπήν. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

σοφώτερον γοῦν ἢ κακοῖς θηρᾶν κακά. 
ΠΕΝΘΕΥΣ 

καὶ πῶς δι᾽ ἄστεως εἶμι Καδμείους λαθών; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ὁδοὺς ἐρήμους ἴμεν" ἐγὼ δ᾽ ἡγήσομαι. 
ΠΕΝΘΕΥΣ 

πᾶν κρεῖσσον ὥστε μὴ ᾿᾽γγελᾶν Βάκχας ἐμοί. 
ἐλθόντ᾽ ἐς οἴκους ἂν δοκῇ βουλεύσομεν. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ἔξεστι' πάντῃ τό γ᾽ ἐμὸν εὐτρεπὲς πάρα. 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ 
στείχοιμ᾽ ἄν" ἢ γὰρ ὅπλ᾽ ἔχων πορεύσυμαι 
ἢ τοῖσι σοῖσι πείθομαι βουλεύμασιν. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

γυναῖκες, ἁνὴρ εἰς βόλον καθίσταται: 
ἥξει δὲ Βάκχας, οὗ θανὼν δώσει δίκην. 
Διόνυσε, νῦν σὸν ἔργον, οὐ “γὰρ εἶ πρόσω" 
τισώμεθ᾽ αὐτόν. πρῶτα δ᾽ ἔκστησον φρενῶν, 
ἐνεὶς ἐλαφρὰν λύσσαν: ὡς φρονῶν μὲν εὖ 
οὐ μ᾿ θελήσῃ θῆλυν ἐνδῦναι στολήν, 
ἔξω δ᾽ ἐλαύνων τοῦ φρονεῖν ἐνδύσεται. 
χρήζω δέ νιν γέλωτα Θηβαίοις ὀφλεῖν 
γυναικόμορφον ἀγόμενον δι᾿ “ἄστεως 
ἐκ τῶν ἀπειλῶν τῶν πρίν, αἷσι δεινὸς ἣν. 
ἀλλ᾽ εἶμι κόσμον ὅνπερ εἰς “Αὐδου λαβὼν 
ἄπεισι, μητρὸς ἐκ χεροῖν κατασφαγείς, 
Πενθεῖ προσάψων' γνώσεται δὲ τὸν Διὸς 
Διόνυσον, ὃς πέφυκεν ἐν τέλει θεὸς 
δεινότατος, ἀνθρώποισι δ᾽ ἠπιώτατος. 



ΤῊΗΒ ΒΑΟΟΗΑΝΑΙ ΚΝ 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 
Αν, ἵσας :---γϑῦ υϑὺ 1 ρῸ ἀπά 50 ν ἴπειῃ ουῇ. 

ΒΙΟΝΥΒ 8 ᾿ 
ΘΟΟΊΉ, 56 Γ 50 ἔπαπ μπαηΐ ἐπες 1Π|5 νυ ἢ ΠΠ]ς, 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 
Υεῦ, πονν ΤΠγοὰρὴ δά μγι5᾽ οἷτν μΡᾶ55 ὈΠΒΘΘῊ ὦ 840 

ΠΙΟΝΥΒῸΒ 
Βν Ιομὸ ραΐῃβ ψν}}} νὰ Ρὸ. Μνυϑβε] ἢ Ψ}} συ]άε. 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 
Βείζου ψεσε ηνι ίηρ ἔΠὰπ ΒΑοΟΠαηἶθ᾽ τποοκ ! 
γε ν}}} ρᾶ85 ἰπ...... ψγ»ῃαὺ ἢϊς ψ1}} 1 ἀδνίβε. 

ΠΙΟΝΥΒῸΒ 
5ὺ μὲ ἴ: Ηονε ΕΥ̓ ποι οποοβο, μηδ ΠΕΙΡ ἔποι Παβί. 

ΡΕΝΤΗΕΌΒ 
Ι σο.... [58ΠἈ}} τηᾶυο ἢ ΠαρῚν βυνοσα ἴῃ Παηά. 
Οι--οἰ--ἀὸ ΒΔΡΙν 85 ὑποιι οι Π56]1 681. [Ἐχτὶ. 

ῬΙΟΝΥΞ 5 
οι επ, {πῈ τηϑη 565 ἔοοῦ νη Π 6 ἐο1]5. 
ΤῊΘ Βδοομδηΐβ--ἀ πα ἀδαύῃ᾿ 5 ρα πα]ίν----5Π4}} μα ἤπα. 
Π᾿οηνβι5, ον ἐν μάν πον ἢ ἔποιι ἃγὶ ΠΟᾺΓ: 

᾿ ΤΠ οὐ τι ἴα Κα νεηρθᾶηοθ. (γάζα ποῖ ἢγβὺ 15 Ὀγαΐη, 850 
Τηἀαγεϊηρ 54 46 ππϑάποϑ8. Ὁ ΠΟΙ οἵ ν]ῦ, 

ἽΝΕΈΣΥ ΨΙΠΠῈΕ ὙΙΙΩ 0 ἀοπ ἐπε νγουηα 5 ΤΌΡῈ : 
Υεἰ 5141} Βε ἄοῃ, ἀγίνεπ νν]άε οὗ Γεαϑοη 5 ΘΟ 156 
ΙἸοηρ ὉΠ 8] ἴο τπᾶκα Πίστη ΤΠ θα β᾽ ἀ θυ βίοι, 
Ι͂η νου - 56 ὈΪδηςε Ἰεα {πε οἰΐν Τῃγοιρῇ. 
Αἴεν ὑπῸ οὐϑῦνη]6. ΓΕΥΤΟ 5 οὔ Πὶς ἐῃγοαΐβ. 
Ι σο, ἴο ἰὰν οη Ρεπίπειιβ ὑπε αὐξίτε 
ΨΥ Ηϊοἢ Πα 5Π4}} ἴὰκὲ νι ἢΐτη ἴο Ηδα65, 5]8 1 
ΒΥ. ἃ τηοῦῃουβ Παημάβ, πᾶ ἢ 5841} Κπὸνν Ζειιθ᾽ 

50} 
Πιοηνβιβ, γῆ Πδΐῃ στίβθη δὲ ἰαβῦ ἃ ἀοα 860 
Μορὲ ἐουτῖθ]ε, νεῖ Κἰπάθϑὶ ἀπῖο τηθῃ. [Εχτὶ. 

) 
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ΧΟΡΟΣ 

ἄρ᾽ ἐν παννυχίοις χοροῖς στρ. 
θήσω ποτὲ λευκὸν 
πόδ᾽ ἀναβακχεύουσα, δέραν 
εἰς αἰθέρα δροσερὸν 
ῥίπτουσ᾽, ὡς νεβρὸς χλοεραῖς 
ἐμπαίζουσα λείμακος ἡδοναῖς, 
ἡνίκ᾽ ἂν φοβερὰν φύγη 
θήραν ἔξω φυλακᾶς 
εὐπλέκτων ὑπὲρ ἀρκύων, 
θωὕΐσσων δὲ κυναωγέτας 
συντείνῃ δρόμημα κυνῶν" 
μόχθοις τ᾽ ὠκυδρόμοις τ᾽ ἀέλ- 
λαις θρῴσκει πεδίον 
παραποτάμιον, ἡδομένα 
βροτῶν ἐρημίαις 
σκιαροκόμου τ᾽ ἐν ἔρνεσιν ὕλας. 

τί τὸ σοφὸν ἢ τί τὸ κάλλιον 
παρὰ θεῶν γέρας ἐν βροτοῖς 
ἢ χεῖρ᾽ ὑπὲρ κορυφᾶς 
τῶν ἐχθρῶν κρείσσω κατέχειν; 
ὅ τι καλὸν φίλον ἀεί. 

ὁρμᾶται μόλις, ἀλλ᾽ ὅμως ἀντ. 
πιστόν τι τὸ θεῖον 
σθένος" ἀπευθύνει δὲ βροτῶν 
τούς τ᾽ ἀγνωμοσύναν 
τιμῶντας καὶ μὴ τὰ θεῶν 
αὔξοντας σὺν μαινομένᾳ δόξα. 
κρυπτεύουσι δὲ ποικίλως 
δαρὸν χρόνου πόδα καὶ 



ΤΗΕ ΒΑΟΟΒΑΝΑΙ ΚΒ 

ΘΗΟΒῦΒ 
ΑὮ, 584}} τὴν ννῃϊῦα ἔδεϊ ἴῃ Π6 ἀδηοθβ σθαι) (“1).) 

ΤῊΣ Ἰἰνοϊοηρ πὶρῃὺ ἀραῖὶη ἢ Αἢ, 5Π4}} 1 ἴΠετὰ 
ΕἸοαὺ {ῃγοὰρἢ {η6 Βασομδ 8} 5 δοβίδεις ἀγθάτη, 

Τοβϑίηρ τὴν ΠΟῸΚ πο {πὸ ἄδννν αἰγ ἢ--- 

[πΚὸ ἴο ἃ ἔαννῃῃ ὑπαῦ σαλ})0}5 τ]ὰ ἀρ 
Οὗ ραβίαγος συύθθη, γ ἤθη 5Π6 παῖῃ ες θΘ πὰ 

ΤῊδ οΠαβίηρ ΠΟΙΤΟΥ, πα παῖ ορεα Ποὺ ἢϊσηΐ 
Ῥαβὺ νναΐομουβ, οΟΥ ποῖβ ἀθλα]ν- ἀν ὑνίπεά, 

ΤΒΟΙῸρΡ 5Ποιτῖηρ' Πυιηἴϑηηθη ΟΠ ΟῚ {6 γταοίηρ Ποιπαὰς 870 
Οηνάγα, {Π6 16 ψἹἢ ἀδϑρεγαῖθ βἴγθϑθ Πα βἴγα]η 

Απα Ρευγοῖβ οἵ τευηροϑί-οοΐεα βροεαὰ 5Π6 θοιυπηάς 
ΕᾺΥ ΟΥΘΥ ΤΌ ΟΠ 65 οὗ {πε τἱνου-  ] δίῃ, 

ΤῊ" 5} 6] του ηρ᾽ ἀυτὴ5 οἵ {γ8 85 ἀΟσΠα ΠΕῚ οο5ε, 
ΤῊΣ ὑνΠρηὺ οἵ {Π6 ἔγαϑβεβ οὗ {πε ννοοαϑ :-- 

Ο ΠᾶρΡρΡγ τηβοιηθα οὁπΠ6, 586 ΠΙα ἔγοχϊη ἴθ ε5 
ὙΠ ΘΓ 6 ΠΟ τηδη ἐγϑοῖςς {πὸ ἔογοςις-οοτπά65 ! 

Ὑνηαΐῖ υνἱβάομ 5 ΟΌνη, ψ Πα σΠΘΓΟΠ, 5}Π1Π|65. ΠΟΤῈ 
σ]Ἱουίοιι5 

ΤΠαῦ σας οδη σῖνε ἔπε ςοη5 οὔ τπθπ, ὑΠδ ἢ ]5 
Θ᾽ ἐγ οὐδϑῦβ οὗ ἔοεβ ἴο βἐγεῖςῃ ἐπε Παηα ν]Ἱοξουίοιϑ ἢ 

ΟἸοΥν 5 σύν 8η64 σὰπῃ οὗ Ππσπδη Ὀ]155 ! 

Θ]Ονν οἢ-συνθθρείῃ, μὰς ππου σὴν, (Δηπι.) 
ΠΕ τϊσῃΐ οὔ Ηξανθη, ψ ἢ σἰουπθϑὶ ᾿ΘϑϑΟ Πρ’ 

ΕΣ τηθη Ψ}Ὲ}Ο ἴῃ ὑπ εῖν ον πα ἔαπΐαθν 
Εχαὶῦ ὑπ 6 π΄ πη ε] εἴ, ἀπ οσόννη ἴξ Κίπρ--- 

Μογΐα]β νῆο ἀγα ΕΠ 016 ἐπίπρο. ἀϊνίπε ! 
ΑὮ, θυ ἐπε αοάς ἴῃ 16 δι θα 5 ἢ νναϊῇ : 

Οη ἐγεδαϑ {πε ἔοοϊ οὗ ἐϊπηε ; Βαϊ ἐμπεῖν ἀ6ϑῖρηι 
[9 πη 6] πα υ]5Π 664. ἀπ] πὸ στ ἢ] 685 ἔατςε 
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θηρῶσιν τὸν ἄσεπτον" οὐ 
γὰρ κρεῖσσόν ποτε τῶν νόμων 
γυγνώσκειν χρὴ καὶ μελετᾶν. 
κούφα γὰρ ΕΝ, νομί- 
ζειν ἰσχὺν τόδ᾽ ἔχειν, 
ὅ τι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον, 
τό τ᾽ ἐν χρόνῳ μακρῷ 
νόμιμον ἀεὶ φύσει τε πεφυκός. 

τί τὸ σοφὸν ἢ τί τὸ κάλλιον 
παρὰ θεῶν γέρας ἐν βροτοῖς 
ἢ χεῖρ᾽ ὑπὲρ κορυφᾶς 
τῶν ἐχθρῶν κρείσσω κατέχειν ; 
ὅ τι καλὸν φίλον ἀεί. 

εὐδαίμων. μὲν ὃς ἐκ θαλάσσας ἐπῳδ. 
ἔφυγε χεῖμα, λιμένα δ᾽ ἔκυχεν' 
εὐδαίμων δ᾽ ὃς ὕπερθε μόχθων 
ἐγένεθ᾽ " ἕτερα δ᾽ ἕτερος ἕτερον 
ὄλβῳ καὶ δυνάμει παρῆλθεν. 
μυρίαι δὲ μυρίοισιν 
ἔτ᾽ εἴσ᾽ ἐλπίδες - αἱ μὲν 
τελευτῶσιν ἐν ὄλβῳ 
βροτοῖς, αἱ δ᾽ ἀπέβησαν' 
τὸ δὲ κατ᾽ ἣμαρ ὅτῳ βίοτος 
εὐδαίμων, μακαρίζω. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
σὲ τὸν πρόθυμον ὄνθ᾽ ἃ μὴ χρεὼν ὁρᾶν 
σπεύδοντά τ᾿ ἀσπούδαστα, Ἰ]ενθέα λέγω, 
ἔξιθι πάροιθε δωμάτων, ὄφθητί μοι 
σκευὴν γυναικὸς μαινάδος Βάκχης ἐ ἔχων, 
μητρός τε τῆς σῆς καὶ λόχου κατάσκοπος" 
πρέπεις δὲ Κάδμου θυγατέρων μορφὴν μιᾷ. 



ΤῊΝ ΒΑΟΘΟΟΗΑΝΑΙΒ 

Ουδοῖβ ἃ5. ἃ. 5]διῦ "- οι 1}} Ὁ 5}1.4}} ὰνὸ ὑνποκοά 590 
ΓηΘ σοά]θθς ἀοννη ἴῃ ὑπαὶ το] π ]6 55. ἢιιπί. 

νγὲ ππὰν ποῦ, ἴῃ ἴπθ ᾿ιδαγί 5 ἐπουρῃΐ οὐ {πὸ δεῖ. 
δοῖ τὶ ἀρονε ἐπθ ἰαὰνν οἵ δὲ ἀπ νοηΐ. 

1Ή11||6 τὲ οοβῖβ, ΓἈΠ 5. ργθοίοιιβ. Πουϊζαρο, 
Τὸ ἰταρὺ ἐπαὶ νυν παϊθοθ οσ πη Ηδάνθη 5. δε πΐ 

Ηδί φονουοῖὶρη συν, νΚΠαΐθ᾽ οσ σου ρ ἀρὸ ΟΝ. ἃρδ 
Ηδτῃ σαϊῃογθα Ξαποίϊοπ Ὀν ΟἿ πδίιγο᾽ 5. 6 πί. 

ὙΥΠαλ νυ Ἰἰβάουη 5 οσόννη, Πὰς σπογήομ, 9 ἢ ]Π65 ΤΠΠΟΙῈ 
Θ᾽] ουίοιι5 

ΤΠαὶ αοάς οἀη σῖνο ἴΠ6 50ὴ5 οἵ τπδῃ, ἔμδη {ἢ15--- 
ΟΕ ογὔδϑῖβ οὗ ἴοες ἴο οἰγεΐοῃ πε παπᾶ νἱοζογίοιιβ ἢ 900 

ΟἿοΥν ἰ5. οσοννη ἃπα στὴ οἵ Πυμπηδᾶπ Ὀ]185 ! 

ΒΙεϑδῖ πὸ ἔρῸΠ) ταν θη 5685 (βροκε) 
Ηλι} ᾿βοαροα ἴο Πανθης-Ρϑᾶςο, 

ΒΙεςῦ νη πα} τυ πηῃΘα ἴῃ ὁπάδανοι 5 [0}} απ 
τῆ γο6. 

ΒΟΙῚΘ. Τη6}} ἴο Πίρηον Ποῖρς 
Αὐταίη, οὔ θά], οὗ τηἱρῃΐξ, [ον : 

ΓΠδη Οὐ Υβ ἢ τυ ΠΟρΡῸ5. ἴῃ τηντῖδα ἤδαγίβ 511} 
Τὸ ἔαϊν ἔτιϊτῖοη Ὀτγοιρῆς 
ΑΥδ 50ΠΊ6. 801ὴ6. οοηθ ἴο πϑιυρῃῦΐ: 910. 

ΗδρΡρΡγυ ἰ5 ἢ ψ,ῇοβε Ὀ]155 ἔγτομτὰ ἀν ἴο ἀν ἀοίῇ στον. 
πίθου ϑιονυϑβυῦϑ. 

ΠΙΟΝΥ 808 
ΤΠοὰ ψγηο ἀορὶ θὰ ἰο 566 ουξεπα θα τῆϊηρϑ, 
Ῥεηΐπουβ, Ὁ ζΖϑαϊοιιβ ἢ 8 ΘΥ]] ΖΘ68], 
Οοτης ἔοσξῃ θεΐοστε ἐῃΐπθ Π4}15 : θ6. βθεῃ οὗ τὴηξ 
Νουα Κα οἱοϊῃεα ἴῃ ἔγεηζίεα Βδοοῆδηϊ β σαυῦ, 
ΤῸ 5ΡῪ ἀροη ἐῃν ποΐῃοῦ πα ΠΟΙ ἰτΌορ. 

Επέοῦ ῬΕΝΤΗΕῦΞ. 

50 "ἯΚΕ ἃ ἀδυρηζεν οἵ δάμη ἴ5 ἢν ἔουμη. 
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᾿ ΠΕΝΘΕῪΣ 
ΝΝ Ν ΡΨ... , Ν ς ; -“ 

καὶ μὴν ὁρᾶν μοι δύο μὲν ἡλίους δοκῶ, 
δισσὰς δὲ Θήβας καὶ πόλισμ᾽ ἑπτάστομον'" 
καὶ ταῦρος ἡμῖν πρόσθεν ἡγεῖσθαι δοκεῖς 
καὶ σῷ κέρατα κρατὶ προσπεφυκέναι. 
ἀλλ᾽ ἣ ποτ᾽ ἦσθα θήρ; τεταύρωσαι γὰρ οὖν. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ς Ν . “Ἁ ,ὔ Ἃ 2 5 ΄ ὁ θεὸς ὁμαρτεῖ, πρόσθεν ὧν οὐκ εὐμενής, 
ἔνσπονδος ἡμῖν' νῦν δ᾽ ὁρᾷς ἃ χρή σ᾽ ὁρᾶν. 

ΠΕΝΘΕΥΣ 
7ὔ Ἄ, »-.»"5 2 Χ Ν 5 “ “Ζ 

τί φαίνομαι δῆτ᾽ ; οὐχὶ τὴν ᾿Ινοῦς στάσιν 
ἢ τὴν Αγαύης ἑστάναι μητρός γ᾽ ἐμῆς ; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

αὐτὰς ἐκείνας εἰσορᾶν δοκῶ σ᾽ ὁρῶν. 
ἀλλ᾽ Ἐξ ἕδρας σοι πλόκαμος ἐξέστηχ᾽ ὅδε, 
οὐχ ὡς ἐγώ νιν ὑπὸ μίτρᾳ καθήρμοσα. 

ΠΕΝΘΕΥΣ 
»“ ,ὔὕ 2 Ἂ » ,ὔ ΡΣ; Χ ἔνδον προσείων αὐτὸν ἀνασείων τ᾽ ἐγὼ 

. 2 » “ 

καὶ βακχιάζων ἐξ ἕδρας μεθώρμισα. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣΞ 

᾿] ᾿ » Ν  « ων πε ἢ" ᾿ 

ἀλλ᾽ αὐτὸν ἡμεῖς, οἷς σε θεραπεύειν μέλει, 
7 “ }] » ΚκΚ 

πάλιν καταστελοῦμεν" ἀλλ᾽ ὄρθου κάρα. 
ΠΕΝΘΕΥΣ 

ἰδού, σὺ κόσμει: σοὶ γὰρ ἀνακείμεσθα δή. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ζῶναί τέ σοι χαλῶσι κοὐχ ἑξῆς πέπλων 
στολίδες ὑπὸ σφυροῖσι τείνουσιν σέθεν. 

ΠΕΝΘΕῪΣ 
3 ν “ ΄ὔ Ν , κἀμοὶ δοκοῦσι παρά γε δεξιὸν πόδα: 
» 7 έν “ Ν “ ὌΝ Ἃ τἀνθένδε δ᾽ ὀρθῶς παρὰ τένοντ᾽ ἔχει πέπλος. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
3, Ψ “ “- “ ς 7 , 

ἢ πού με τῶν σῶν πρῶτον ἡγήσει φίλων, 
ὅταν παρὰ λόγον σώφρονας Βάκχας ἴδης. 



ΤΗΕ; ΒΑΟΟΗΆΝΑΙΚ 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 
Πα ! πηοϑοοιηοίῃ 1 ρεμοϊά ὕνο οι, 
Α ὑνούίοια ΤΏΘΡΘϑ, οὐν φανοης-ραῖεα γρ! 
Α ΡῺῈΠ Ε ὕμποιι βθοιηη δὲ ὑπαΐῦ Ἰθδάθί οα Ρεΐοτσο ; 990 
Απαᾶ Πούπβ ἀρὸπ {πῖπὸ μοδα πᾶνε ϑργουξθα ἔου ἢ. 
Ηονν, τυαδί ποι Ὀγαΐε ᾿---θῈ}}} αὐτὸ ποι νοτν πον ! 

ῬΙΟΝΥΒΌΒ 
ΤΠηῈ Οοά αἰξζεπάς τι5, συδοίοιβ ποῖ Ἔσο {Πϊῖ5, 
Τδαριδά νυν τι πονν : πον βϑοϑῦ ποι ἃ5 ἔποιι 5Π οι] ἐς. 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 
ΥΏοΘΘ ϑευ ]άποθ θὰ [ὃ Ηδνε 1 ποῖ {πὸ τηΐθὴ 
ΟΥ̓ ἴπο, οἱ τὴν πηοῦποι Αράανο᾽β μου ἢ 

ῬΙΟΝυβῦ5 
ΤΠΕΙΓ νΕΥῪ 56 |νεβ 1 βθϑῖῃ ἴο 8566 ἴῃ {Π|66. 
Υεῖ, ννῃαῦ ἢ--[ἢϊ5 ἔγθϑϑ παῖῃ τῸμ ἢϊς. ρἷαοο θβοαρεά, 
Νοῖ ἃ 1 θυαδϊάθα τ θεπθαῖῦῃ ἐπε οοἹ 

ΡΕΝΤΗΕῸΒ 
οβϑίηρ Ὁ ἔονγτη πὰ θᾶοκΚ νη, ἴῃ τυ ἢ] }ς 930 
ΟΥ Βδοοῆϊς ἔγοησυ. 1 αἰβογάθγοα 1. 

ΠΙΟΝΥ ΒΒ 
Ναὰν, 1, ψγῃο ἢᾶνε ἴάκθὴ ἴῃν {6 - τη 6 5. ρᾶγί, 
ΜῈ] γεαύγδησο ᾿ὑ. (ὐπιθ, ΠοΙΪα ἀρ {πίπε μοϑα. 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 
[0 ὑπεσο--ἰπου ἰὰν ἰδ βυηοοίῃ : [τη ἴπ ἐπῖπθ παπάς. 

ΠΙΟΝΥ 505 
Νον ἰ5 ἴῃν ρίγαϊθ ἰοοβα; ἔν σδυτηθηΐ᾽ 5 [ο]ας 
ΥοοῸρΡ ποῖ Ρεῖον ὑπίπε Δηκ]|65 ὄνθηΐν. 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 
Υε8, Ὀν τὴν τἱρῆΐ ἔοοὐ 50, τηθβθουηβ, ἰὐ ἴ5. 
Τὸ δ, σα ὃν {π6 β'πενν ἤδηρβ {Π6 τε. 

ΠΙΟΝΥΒΌΒ 
Με ν ποὺ βυγεὶν οουπὲ ἤν οἴει ἔτ πα, 
δῇ κἰσῃὲ οἵ ϑοῦοὺ Βεαῤοῃεπὲς οῃδθαῖς ἔῃ]πὸ ἤορθ8. 940 

ἦ- 



ὃο 

ΒΑΚΧΑΙ 

ΠΕΝΘΕῪΣ 

πότερα δὲ θύρσον δεξιᾷ λαβὼν χερὶ 
ἢ τῆδε, Βάκχῃ μᾶλλον εἰκασθήσομαι: 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ἐν δεξιᾷ χρὴ χἄμα δεξιῷ ποδὶ 
αἴρειν νιν" αἰνῶ δ᾽ ὅτι μεθέστηκας φρενῶν. 

ΠΕΝΘΕῪΣ 
ὍΝ 5.5. ,ὔ δὰ [οὶ Ἂν ἄρ᾽ ἂν δυναίμην τὰς Κιθαιρῶνος πτυχὰς 
αὐταῖσι Βάκχαις τοῖς ἐμοῖς ὦμοις φέρειν; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
» ΄ 

δύναι᾽ ἄν, εἰ βούλοιο: τὰς δὲ πρὶν φρένας 
οὐκ εἶχες ὑγιεῖς, νῦν δ᾽ ἔχεις οἵας σε δεῖ. 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ 
μοχλοὺς φέρωμεν; ἢ χεροῖν ἀνασπάσω 
κορυφαῖς ὑποβαλὼν ὦμον ἢ βραχίονα ; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
μὴ σύ γε τὰ Νυμφῶν διολέσῃς ἱδρύματα 
καὶ [Πανὸς ἕδρας, ἔνθ᾽ ἔχει συρίγματα. 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ 

καλῶς ἔλεξας" οὐ σθένει νικητέον 
γυναῖκας, ἐλάταισιν δ᾽ ἐμὸν κρύψω δέμας. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
κρύψει σὺ κρύψιν ἣν σε κρυφθῆναι χρεὼν 
ἐλθόντα δόλιον Μαινάδων κατάσκοπον. 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ 
καὶ μὴν δοκῶ σφᾶς ἐν λόχμαις ὄρνιθας ἃ ὡς 
λέκτρων ἔχεσθαι φιλτάτοις ἐν ἕρκεσιν. 



ΤῊΝ ΒΑΓ(ΓῸ ΟΗΑΝΑΙ 5 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 
5. ὉΠ γΥ5ι15--- 5 Π4}} 1 ΠΟΙ 10 ἴῃ τΠ15 πα, 
Οὖ {Πϊ5, ὑπὸ τόσο ἴο 5θότὴ ἔσθ Βαοσπαπαὶ ἢ 

ΠΙΟΝΥΒΌΒ 
Ι͂ὴ {πὸ τὶρῃῦ Ππαπα, ἃπα νυ τἢ ἐπε σὶρηῦ ἔοοῦ εἰπε 
ΓΑΕ τὸ :---} ργαῖδο τὸ ἵν εοηνογξοα ραν ! 

ΡΕΝΤΗΕΟΞΒ 
Οου]ἃ 1 προ τὴν 5Ποι] ἀδ β γαΐθα ἐμ ο]εη5} 
Οὗ Μοιπὶ ΟἸτπάθύον, γνεὰ, ἀπα {Π6 ΒΑςοΠδηαδὶς ἢ 

ὈΙΟΝ Υ 808 

ποῖ τϊρητοβῦ, ἀπ ἔποῖι τνου]Ἱάςῦ : ἐγεν ἢ1]} 6 ἐπ ν 9508] 
νας ννασρϑα ἢ Ὁ πον ᾿Εἰ5 ὄν  ἃ5 "6 Πϊ5. 

ΡΕΝΤΗΕΙ͂Β 

ὙΥῊ Ἰϑνϑῖβ ἢ---ΟΥ̓ 5Π4]] τηΐηθ παπᾶς ἔθδν ἴδ πρ 

ὙΠ 11 ΟΥ᾽ 5ΠΟΌ]οΥ ἐπσιιοὶ θοηθαίῃ ᾿ς ογοϑῖς ἢ 

ΠΙΟΝΥυβῦβ ᾿ 

Νονν πᾶν---ἰῃ 6 5 γ]η65 οὗ ΝΥΏΡἢ5 ἀδβίγου ποῖ ποι. 

Απα Βαιηΐβ οὗ Ραη ὑπαὶ ἢ ϊδ5 ρἱρίηρ την. 

ΡΕΝΤΗΕΙΞ 

Γτιθ---γπὸ : πγὸ τητϑὲ ποῖ ον ΓΟ 6 Ὀν ἴογος 

ΓΠῸ ψοηθη. Ϊἰψ}1} Πίάδ πὸ πα ςὲ ἐπ6 ΡἾΠ65. 

ὈΙΟΝΎΥ ΒΒ 
Η]Ἰἀ6 ---[ῃοὰ 5Π4}Ὁ Πα 6 ἂς. ἕαΐε ογάδίῃηβ ἐπῖπε Πιαΐηνσ. 
ὙΠΟ οομη᾽ δὲ ψ]ῦ ἢ σα} 6. ἃ ΞΡ οἡ ΒδοσΠΆΠΑ]5. 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 
ΜευμῖηΚβ 1 566 ἐπθηι τη ἐπε οορβ565 οδπρῃΐ. 
1ΚῸ Ὀἱνάϑ, ἴῃ ἰο1]5 οὐ {πεῖν ουνεοῖ ἀ81Π|Χ6π0ε. 

1 ΑΠΊΟΠρΡ 5915 οὗ Ἰποϊρίεπέ τηδάπαββ ἰ5 ἃ ἔδί!ατα ἴο α5- 
οΥἸτηϊηδύα τοϑἰβίϑηςθ, 50 ὑπαῦ ὕΠ6 ραίϊθηΐ, γ ἢ116 γαϊβίπρ 5] 1σῃΐ 
νγοῖσῦβ (Π6 ΓΘ, ὉΠ6 ὑῃπυγβι5), ἱπη8 ρΊΠπ65 ΗΪτηβϑ ἕο θ6 ρΡυςυηνσ 
ἔογῦ ἢ βίγθησῦη σπου σῇ ἴο Γαῖβα ΘΠΟΓΠΊΟΤΙΞ ὉΠ65. 
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ΒΑΚΧΑΙ 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

οὐκοῦν ἐπ᾿ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀποστέλλει φύλαξ: 
“3ἅμ " [9] ᾿ 

900 λήψει δ᾽ ἴσως σφᾶς, ἢν σὺ μὴ ληφθῆς πάρος. 

ΠΕΝΘΕΥΣ 

κόμιζε διὰ μέσης με Θηβαίας πόλεως. 
μόνος γάρ εἰμ᾽ αὐτῶν ἀνὴρ τολμῶν τόδε. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
, ᾿ , κι δ ς , ͵ Α μόνος σὺ πόλεως τῆσ ,ὑπερκάμνεις, μόνος 

τουγάρ σ᾽ ἀγῶνες ἀναμένουσιν οὺς ἐχρῆν. 
ἕπου δέ: πομπὸς δ᾽ εἶμ᾽ ἐγὼ σωτήριος, 
κεῖθεν δ᾽ ἀπάξει σ᾽ ἄλλος, -- 

ΠΕΝΘΕῪΣ 
ἡ τεκοῦσά γε. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ἐπίσημον ὄντα πᾶσιν--- 

ΠΕΝΘΕῪΣ 
ΘΕΣΟΝ ΟΣ ΓΚ 

ἐπὶ τόδ᾽ ἔρχομαι. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
΄ ἴ . φερόμενος ἥξεις -- 

ΠΕΝΘΕῪΣ 
ς ΄ 3. ΟΥΡῚΝ , 
ὡἁβρότητ᾽ ἐμὴν λέγεις. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ἐν χερσὶ μητρός. 
ΠΕΝΘΕῪΣ 

Ν “ 5 5 ΄, 

καὶ τρυφᾶν μ᾽ ἀναγκάσεις. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
7 ᾿ς 3 

τρυφάς γε τοιάσδ᾽.-- 

ΠΕΝΘΕῪΣ 
» 5» ς.,7 Χ . 970 ἀξίων μὲν ἅπτομαι. 
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ΤῊΕ, ΒΑΘΟΟΗΑΝΑΙΒ 

ὈΙΟΝΥ 505 

Τὸ {π|8 ἐπα ὑπδῖὶ τὸ ποι ἀρροϊητθα νναϊομγηδι : 
ῬΡουομαποθ 5Π41}}0 οαΐοῃ {Πππϑηη-- πὸ ν οατοῦ ποῦ ἔπεα. 900 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 
Ομ πγοὰρἢ ὑπὸ τηϊάϑὺ οἵ ΠΟ θ᾽ ἕονν Ἰ5ΠΘΥ 1π6 ! 

Ι τὰ ἐποῖν ὁπ ηηαρ, 1 ἁἴοπὸ ἄαγε τῃϊς ! 

ΠΙΟΝυϑῸ8 
ΑἸοπο ἴον ΤΠΕΡ6ς ποι ἐγαναῖ]θβῦ, ποὺ ἀἰοπὸ ; 
ὙΠ ουοίοσε ἴον. ἴπεὸ ναὶ οἴσιρρ]ο ἀπα οὑγαΐη ἴογε- 

ἀοοτηδα. 
ΕΌΠ]Ον, : 411 βα ἴθ] ν Ψν1}} 1 516} {Π66. 
Αποῖπευ ἔπε πος 5Π4}} Ὀυτπρ {Π66.--- 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 
ΑΥ, τὴν τηοΐῃου ! 

ΠΙΟΝΥ 505 

ο 411] τηρῃ τηϑηϊοος--- 

ΡΕΝΤΗΕΙΞ 

ΕῸΥ {πὶς 1 ΘΟΙΊ6. 

ΒΙΟΝΥϑ08 

ΗἸρση- θοῦ 6 5Π4}Ὁ ἴποιῖι γεΐαση-- 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 

Θοίς φαϑο [ὉΥ τὴ6 2 

ΠΙΟΝ υϑῦβ 

Οπ ἃ τηοίμου 5 παπᾶ. 

ΡΕΝΤΗΕΙΒ 

.ἼΠοὰ ννου]αάϑὲ ἐῃγιϑὺ ΡΟΠΡ Οἡ πη! 

ὈΙΟΝΥ 50 

Νὰν. ᾿{ἰ5 θαΐ βύσἢ ροιῃρ--- 

ΡΕΝΤΗΕΙΞ ; 

Ἂς 15 τὴν ἀδβοσί. 970 



900 

ΒΑΚΧΑΙ 

ΔΙΟΝΎΥΣΟΣ 
Ν Χ Ν 5 Α ἰοὺ ἐὺ 9 γὴ Α 

δεινὸς σὺ δεινὸς κἀπὶ δείν᾽ ἔρχει πάθη, 
.“ Ψ » “, ᾽ὔ ξ 7 " 

ὥστ᾽ οὐρανῷ στηρίζον εὑρήσεις κλέος. 

», ΨΩΝΆ ἐκ ἴω 4 ΡΨ ’ ἔκτειν᾽, ᾿Αγαύη, χεῖρας αἵ θ᾽ ὁμόσποροι 
Ἦ ὕ Κάδμου θυγατέρες: τὸν νεανίαν ἄγω 

ῇ 2 ΕῚ » “ , ς ΄ ϑι. 5 Χ τόνδ᾽ εἰς ἀγῶνα μέγαν, ὁ νικήσων δ᾽ ἐγὼ 
ῇ ὰ » ΊΈΓΆ -“ 

καὶ Βρόμιος ἔσται. τἄλλα δ᾽ αὐτὸ σημανεῖ. 

ΧΟΡΟΣ 
Υἷ Ν 4 ΄, ᾿ς ἰ ΦΞες) 2 Μ 

ἴτε θοαὶ Λύσσας κύνες ἴτ᾽ εἰς ὄρος, στρ. 
,ὔ » 3 ἊΣ ῬΑ ΄ 

θίασον ἔνθ᾽ ἔχουσι Κάδμου κόραι, 
Ψ 

ἀνοιστρήσατέ νιν 
5»: ι Ν 5 ΄ “ 

ἐπὶ τὸν ἐν γυναικομίμῳ στολᾷ 

λυσσώδη κατάσκοπον Μαινάδων. 

μάτηρ πρῶτά νιν λευρᾶς ἀπὸ πέτρας 

ἢ σκόλοπος ὄψεται 
΄ 7 ᾿ ΨΨΗ 4 δοκεύοντα, Μαινάσιν δ᾽ ἀπύσει' 

τίς ὅδε Καδμείων 

μαστὴρ ὀρειδρόμων 
τὶ » 5 Μ » οὶ ΄ 

ἐς ὄρος ἐς ὄρος ἔμολεν, ὦ Βάκχαι; 
7, 

τίς ἄρα νιν ἔτεκεν; 
᾽ Ν 2 “ ἴον Ψ οὐ γὰρ ἐξ αἵματος γυναικῶν ἔφυ, 

, ο λεαίνας δέ τινος ὅδ᾽ ἢ Γοργόνων 

Λιβυσσᾶῶν γένος. 



ΤΗΕ ΒΑΟΟΗΑΝΑΙ 5 

ὈΙΟΝΥΘΙ 5 
ϑίγαηρα, βισαηρα τηδη ἢ ἰγαηρσο 514}} ΓΠ]Πη6 ΘΧΡΟ 06 

θ6. 
50 5η41Ὁ ποῖ νυ σεπον παῖ βοᾶῖα τὸ Πεάνεη. 

[Εχὶ! ΡΕΝΤΗΕῦΞ. 

Αρᾶνο, βἰγείοῃ ἔοσίἢ παπᾶ ; γὲ βἰϑίευβ, βίγείςῃ. 
Πθαυρηξεῦβ οὗ δάμη ᾿ Τὸ ἃ τηϊρηῦν οἰσῖε 
ΙὈυῖπρ' {Π15 Ρυῖποθ. ὋΠῸ νϊοῖοῦ 1 58Π4}} θὲ 
ΔΑπα Βτγουηῖαβ. ΑἹ] 6156 514}} {πῸ ἰβϑιιε 5Βῆονυ. [τ]. 

ΟΗΟΕῦΒ 
(9».) 

ὕρ. γε ϑυ τς Π611-Πουπα5 οὗ Μδάπμοββ! νὰν ἴο {ῃῸ 
τη ηΐαϊη- ΟΊ Θη5, ΠΟΤῈ [ἔατν, ἴο ἐδὰῦ 

δαχηιβ᾽ 5 ἀδυρηξζουβ ΠΟ] τονοὶ, πα βιίηρ {πὸ πὶ ἴο 
Ηΐπ ψγῃὸ παῖ οοῖηθ ψοτηδης-ν δίασθα ἴὸ ΒΡ οἡ {πὲ 

Βδοομδηδ]5 ἔπεσ. 

ΕΥ̓ ηΖΥ -ϑίσιοκΚ ἔθ0] ὑμαῦ Πα 15 !---ῸΥ Πὶβ τηοῦῃου 5}}8]}]} 
ἔογεπηοβὺ ἀθβοῦν [ἴτεε δ ψου]α 500 

ΗΠ, 85 του νναύθυ - ΤΟΥ ΘΟΘῸΣ ΟΥ̓ ΤΌΤῚ 5. ΟΥΤη - Ἵν ΕΠ 
Τηαὺ ΠΟ ἢ πον 40, ἃπα ΠΟΥ 5δοιιῖ το ὑπεὲ Μδεπδᾶς 

58.4}} Ρ6 4] ἔγοπι οἡ ΠΙρῊ -:-- 

ΚΎΥΠΟ. Βαΐῃ οοσπα Εἰ ΠΟΥ, μαῖῃ ἐγοάάδη {πὸ μαῖῃς ἴο 
ἐπε τπουππἰαΐῃ ἐπαΐ 1684, 

ϑρυίηρ οα (Δα τηι5᾽5 ἀδυρηξεουβ, {πΠ6 πλαϊ 5. ΟἽ {πὸ 
πηοαηΐαῖη5 ἐπαὺ βρθεϑα, 

Βδοοἢ 8 8]-βιϑῦθυβ ἢ ὐνῆδὺ τποῦμοῦ παΐῃ Ὀγουρῃὶ ἴο 
ὑπ6 Ὀἰγίἢ πο ἢ ἃ 566 Ὁ 

Ὑῆηο ννὰβ Ὁ }- νποῦβ- ῸΥ 1 γε 6 ννὰ5 θοση ποὺ οἵ 
γγουηϑη ΚΠ 5 ὈΪοοα: [οἵ πε νοοά; 

Βδῖμεὺ Πα βρύδησ ἔχοι ἔπ ὑνοιὴ οὗ ἃ ᾿Ι0Π655. ΞΟΟῸ ΡῈ 
Ηδρὶν ἰβ βρᾶνγῃ οἵ ἐπε οόγροηβ οὗ Γὐρνὰ. πὸ ἀξδιηοη- 

Ὀγοοά.᾽ 

ὃ 
ι 

980 

η09η 



ΒΑΚΧΑΙ 

ἴτω δίκα φανερός, ἴτω ξιφηφόρος 
"Α [ον Ν φονεύουσα λαιμῶν διαμπὰξ 

Ν ν' Ψ» »Ψ Ε - 

τὸν ἄθεον ἄνομον ἄδικον ᾿Εἰχίονος 

τόκον γηγενῆ. 

ὃς ἀδίκῳ γνώμᾳ παρανόμῳ τ᾽ ὀργᾷ ἀντ. 

περὶ σά, Βάκχι᾽, ὄργια ματρός τε σᾶς 

᾿ μανείσᾳ πραπίδι 

1000 παρακόπῳ τε λήματι στέλλεται, 
δον 7, , 

τωνυκατον ὡς ΚρατΤΉσων βίᾳ. 

΄ , 9.Γἃ “- ᾽ ΄ 

γνώμαν σώφρον᾽, ἃ θνατοῖς ἀπροφάσιστος 

εἰς τὰ θεῶν ἔφυ, 
’ὔ ΒΝ », ͵ 

βροτείαν τ᾽ ἔχειν, ἄλυπος βίος. 

τὸ σοφὸν οὐ φθόνῳ 

χαίρω θηρεύουσα, 
Ν ϑ. Ἐν, 7 ,ὔ ϑ,'«ζ΄ . ΜΈΤΑ) 6 τὰ δ᾽ ἕτερα μεγάλα φανερά τ᾽ ὄντ᾽ ἀεί, 

ἐπὶ τὰ καλὰ βίον 
3 ᾽ "4 3 Ρ] “ 3 » »-“ 

ἦμαρ εἰς νύκτα τ᾽ εὐαγοῦντ᾽ εὐσεβεῖν, 

1010 τὰ δ᾽ ἔξω νόμιμα δίκας ἐκβαλόν- 

τα τιμᾶν θεούς. 

ἴτω δίκα φανερός, ἴτω ξιφηφόρος 
Ἀ “᾽᾿ Ἁ 

φονεύουσα λαιμῶν διαμπὰξ 
ἈΝ Ψ "ἡ ΨΜ ᾿] ΄, 

τὸν ἄθεον ἄνομον ἄδικον ᾿Ἰὐχίονος 

τόκον γηγενῆ. 



ΤΗΕ, ΒΑΓΟΟΗΑΝΑΙΒ 

Ψαβείοε, ἀγὰνν πὶρὴ 5, ἀγανν πὶρση, Ἱἢ {πὸ σννογτὰ οἵ 
ἈΥΕΠΡΊΠρ᾽ ἈΡΡΘΆΓ: [θόση, ἃ Πα 50:6 87 

᾿Β51αν {Π6 ἀπητϊρῃΐθοιιβ, {πῸ βεεα οὗ Ἐομίοη ὑπ βἈτΈἢ- 
ΟἸδαπ ἐπγοιρὴ ἢἰ5. ῃγοδῖ, ἴογ πῈ ἔδαγθῖῃ ποῖ (δά. 

ποῖ Ποὺ ἴὰνν ἀοίῃ πὸ ἔδαγ. 
(Δ4πηι.)} 

1,9. ον ἴῃ ἰπηρίοιις. πηοοά, ἀπα νυν ἢ ἰανν]εθ5. Ἰηξεηΐ, 
ἈΠ Ί ἢ ορῖτε [δ οομηθῖῃ τὸ ἤρῃΐ, 

Μααποϑο- αἰσιγαυρην, ἘΠ ἐτν υἱΐεβ πα ττν τηοῖ ΠΥ 5 
Βδοοῆι5---ἰὸ ΘΓ ὑπῸ ἰμνίποῖθ]ε. ἄοννη Ὀγν ᾿γϊ5. ἴτη- 

Ροϊεπῦ τηϊρῃΐ ! 

ΤῊὰ5 514}} ἃ τοῖα] ἤᾶνε ϑουσον!εθ5 ἀαγβ, [ἢ Πε 
Κοϑερεῖῃ Πῖ5 508] [οοπέτο!. 

ΘΌΡΟΥ ἰπ βρί τὶς, ἀπ συν ἴπ οροάϊθησε ἴο Πεᾶνεη 5 
Μυχτηιγίηρ ποῖ. πεῖ Π Ὶ ργεβϑίπσ θανοπα [ηἶ5. π]ΟΥ- 

ἰΑ} γ᾽ 5 σΟΔ]. 

Νοῦ {πε ὶγ ργεϑαχηρίαοιβ ννϊβάοιῃ 1 οονεῖ : 1 Ξεεκ [ῸΣ 
τς χηΐπο οψῃ--- [50 τιὰν θὲ Κπονῃ. 
γε, ἰπ {πε απεϑῦ 15 μηΐπθ ΠΔΡΡΙΠ655---ἰίηρσοε ἐΠεΐ ποῖ 
ΑἸοτίοιι υυϊβάομη ἃπα σγοϑαῖ, ἔγοιη ὑπῈὸ ἀἂνβ Ἔνεὺ- 

Ἰαβϑεϊηρ Γου ἢ- 5 ΠΟυγ, 

Ενεη ἴο ἔἈϑῃΐοη ἰἴπ ΡΌΓΘ 655 τὴν 16 πα ἴῃ ΠΟ] Πη655 
ΔΥ6, [οὔ πε ἀδν. 

ἘΟ]]ονηρ ἐπ 5 μπὲ ἃγ6 ΠΟ] 6 ἤτου ἄδννη ἴο ἐπε ἀθαὶῃ 
Ηοποιυγίησ Οοά65. ἀπά τοβαβίηρ τὸ νὰ] κ ἴῃ 1] 0516 Ε΄ 5 

γα Υ. 

Ψαπεῖςε, ἄσανν ὨΙΡῊ α5. ἄγαν πὶρη, ἢ {πὲ σννοσα οἵ 
ἈΥΘΗΡΊΠΡ ΡΡΘΔΓ: [ῬοΥπ, ἃΠ4α 50:68 

51ν πε απτὶσῃΐεοιιβ. ἔπε θεὰ οἵ Εομίοη π6 βᾶσίῃ- 
ΟἸεδη ἐῃγοιρἢ Πἰ5 ἐηγοδξ : ἔου. πε ἔδιχσείῃ ποῖ Οοά. 

ποῖον ἰὰνν ἀοίῃ πε ἔδδνυ. 

ὃ7 
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ΒΑΚΧΑΙ 

φάνηθι ταῦρος ἢ πολύκρανος ἰδεῖν ἐπῳδ. 
δράκων ἢ πυριφλέγων 
ὁρᾶσθαι λέων. 

1020 ἴθ᾽, ὦ Βάκχε, θηραγρευτᾷ Βακχᾶν 
γελῶντι προσώπῳ περίβαλε 
βρόχον ἐπὶ θανάσιμον 
» ΄ 7 Ἀ 7 ἀγέλαν πεσόντι τὰν Μαινάδων. 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
ὦ δῶμ᾽ ὃ πρίν ποτ᾽ ηὐτύχεις ἀν᾽ “Ελλάδα, 
Σιδωνίου γέροντος, ὃς τὸ γηγενὲς 
δράκοντος ἔσπειρ᾽ ὄφεος ἐν γαίᾳ θέρος, 
[4 ͵7ὕ “ ΟῚ 7 » ΒΕ, , 

ὡς σε στενάζω, δοῦλος ὧν μέν, ἀλλ᾽ ὅμως 

χρηστοῖσι δούλοις συμφορὰ τὰ δεσποτῶν. 
ΧΟΡΟΣ 

7 δ “ Ξ ᾽ Β - ΄ , ε τί δ᾽ ἔστιν ; ἐκ Βακχῶν τι μηνύεις νέον ; 
ΑΓΓΈΛΟΣ 

1030 Πενθεὺς ὄλωλε, παῖς ᾿Εχίονος πατρός. 
ΧΟΡΟΣ 

ὦναξ Βρόμιε: θεὸς φαίνει μέγας. 
ΑΓΤΈΛΟΣ 

ον 7 Ἁ ΔΙΊ 5 » ΓΤ ΚΨΒ δὰ ων 2 -“ 

πῶς φής ; τί τοῦτ᾽ ἔλεξας ; ἢ ᾽πὶ τοῖς ἐμοῖς 
χαίρεις κακῶς πράσσουσι δεσπόταϊς, γύναι ; 

ι ΧΟΡΟΣ 
εὐάζω ξένα μέλεσι βαρβάροις: 

» , Ν [ο͵ ς Ν Υ͂ ν᾿ 

οὐκέτι γὰρ δεσμῶν ὑπὸ φόβῳ πτήσσω. 
ΑΓΓΈΛΟΣ 

Θήβας δ᾽ ἀνάνδρους ὧδ᾽ ἄγεις» ὁ κ ὁ 

δῶ 



ΤῊΕ ΒΑΟΟΗΑΝΑΙΒ 

(ροαε) 
Ο Ἰλίοπνϑιιβ, γεν δαὶ] ὑπεὸ "---ἀρΡ ΘᾺ ἃ5 ἃ θ1}} ἴο θῈ Πο]ά, 
Οὐ ΡῈ πο 5εεὲπ ἃβ ἃ αΤαΡΟΙ, ἃ Το Π5ῖε οἵ Ποδᾶς 

τ] ΓΟ] 4,, [οὐ Πΐμι το ]]δϑά. 
ΟΥ ἃ5 ἃ Ἰίοῃ νυ τἢ ΒΡ] που 5 οὗ ἤδλπηε σοσηα {πὸ ᾿πὴ 5 

Οοιηε ἴο τι5, Βδοοπιις. ἀπ 5. ]Π1Πρ ἴῃ τποοκοῦν οολη- 1020 
Ρά55 Πῖπη τοῦπα [πῖον θὲ θοιπά, 

Νονν ἢ {πΠ6 [0115 οὗ ἀεδοίσιοίίοη, ἀπ 50 5Π4}} {πὸ 
ΤγαρρΡοϑα πὰ ἐπε τῃγοπρ' οὗ ἐπ6 Μδεπαάς, {Π6 4θΔΤΥν 

ἢϊ5 φιοβεϊην παῖῃ ἔουπά. 

ποῦ ΜΕΒΒΕΝΘΈΕΗ. 
ΜΕΒΒΕΝΘΈΗ 

Ο Βοιιβὲ οἵ οἱά ἐῃγοιρὴ Η 61185 ῬγΌβροσοιις 
ΟΥ̓ ἐπαὶ Βιάοῃίαη ραίσγοῃ, ν᾽ πὸ Ξοννοὰ 
ΤῊΣ δαυτῃ- θοῦ βουρε τ᾽ 5 ἀταροη- θεῖ ἴῃ Θατ ἢ, 
Ηον ἔ Ρεμιοὰπ ἐπε ἢ ΤΠΟῸΡΉ ἃ ἐἢγᾺ}} 1 Ρε, 
ΤΠεῖν Ἰογ5᾽ οΑ] Δ ἢ Ἐ165. Τοῦ ἢ ον] {ἢ γ8]]5, 

ΓΗΟΕῦΒ 
ηδΐ ποῦν ἢ ---μαϑὲ {ἀϊηρσβ οἵ ἴῃς Βδοομαπαὶς ἢ 

ΜΕΒΒΕΝΘΈΗ 
Ῥεητμδιβ 15 ἀδδα : ΕΟ π᾿ 5 501 ἰ5 468α. 1020 

ΠΗΟΗῦ 
Βτοπηΐπ5 τὴν Κιίπρ'! ἴμου Παβῦ της ἐν σοαῃοδα ρ]αίῃ ! 

ΜΕΒΒΕΝΘΈΗ 
Ηονν, νν»ῆδὺ ἰ5 {Π15 ποι βαγ δὲ ἢ [»)οβὲ ἐδοι θχα]ὲ. 
γνοσηδη, ΠΡΟῚ τὴν ἸΟΥ 5. ΘΟ] μἾ165 ἢ 

ΟΗΟΕῦΒ 
Δπ δ]ῖθη 1, 1 ομαπὲ σ]δά οὐ ]απα 5ἔγαΐπ, 
ὙΠΟ ΘονΕ  ΠῸ ΠΟΤῈ ἴῃ ἐΘΥΤῸΥ οὗ ἐπε ομδίη. 

ΜΕΞΒΒΕΝΘῈΝ 
δεμηδϑὺ ἔμοι ΤΉΘΡθε5 50 νοϊὰ οὔ τηξη, [ἐμαΐ 1115 
Ηανε Ἰε δ ΠΘῚ μόν θυ]ε85 οὸ ραηίβῃ ἐΠ6ε Ὁ] 
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ΒΑΚΧΑΙ 

ΧΟΡΟΣ 

ὁ Διόνυσος ὁ Διόνυσος, οὐ Θῆβαι 
κράτος ἔχουσ᾽ ἐμόν. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

συγγνωστὰ μέν σοι, πλὴν ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις 
κακοῖσι χαίρειν, ὦ γυναῖκες, οὐ καλόν. 

ΧΟΡΟΣ 

ἔννεπέ μοι, φράσον, τίνι μόρῳ θνήσκει 
ἄδικος ἄδικά τ᾽ ἐκπορίζων ἀνήρ : 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

ἐπεὶ θεράπνας τῆσδε Θηβαίας χθονὸς 
λιπόντες ἐξέβημεν ᾿Ασωποῦ ῥοάς, 
λέπας Ἀιθαιρώνειον εἰσεβάλλομεν 
Πενθεύς τε κἀγώ, δεσπότῃ γὰρ εἱπόμην, 
ξένος θ᾽ ὃς ἡμῖν πομπὸς ἣν θεωρίας. 
πρῶτον μὲν οὖν ποιηρὸν ἵζομεν νάπος, , 
τά τ᾽ ἐκ ποδῶν συγηλὰ καὶ γλώσσης ὥπο 
σῴξοντες, ὡς ὁρῷμεν οὐχ ὁρώμενοι. 
ἣν δ᾽ ἄγκος ἀμφίκρημνον, ὕδασι διάβροχον, 
πεύκαισι “συσκιάξον, ἔνθα Μαινάδες 
καθῆντ᾽ ἔχουσαι χεῖρας ἐν τερπνοῖς πόνοις. 
αἱ μὲν γὰρ αὐτῶν θύρσον ἐκλελοιπότα 
κισσῷ κομήτην αὖθις ἐξανέστεφον, 
αἱ δ᾽ ἐκλιποῦσαι ποικίλ᾽ ὡς πῶλοι ζυγὰ 
βακχεῖον ἀντέκλαξον ἀλλήλαις μέλος. 
Πενθεὺς δ᾽ ὁ τλήμων θῆλυν οὐχ ὁρῶν ὄχλον 
ἔλεξε τοιάδ᾽- ὦ ξέν᾽, οὗ μὲν ἕσταμεν, 
οὐκ ἐξικνοῦμαι Μαινάδων ὁ ὄσσοις νόθων" 
ὄχθον δ᾽ ἐπεμβὰς ἢ ἐλάτην ὑψαύχενα 
Ἰδοιμ; ἂν ὀρθῶς Μαινάδων αἰσχρουργίαν. 
τοὐντεῦθεν ἤδη τοῦ ξένου τι θαῦμ᾽ ὁρῶ": 
λαβὼν γὰρ ἐλάτης οὐράνιον ἄκρον κλάδον 



ΤΗΕ ΒΑΓΟΟΗΑΝΑΙΒ 

σΗΟΗῦΒ 
Πιοηγϑι5 1Ὁ ἴ5, ᾿ἰ5 τΠ6 Κίηρ οἵ ἴῃ πε 
ΤΠαὶ Παῖῃ Ἰογ 5 ῃ!Ρ ΟἿΟΣ τπὴθ. πὸ ΠεΡε5 οἵ {πῖπε! 

ΜΕΒΒΕΝΘΈΗ 
ΤῊ τηϊσηῦ θῈ ρᾶγοποά, βᾶνε ὑπαὺ θάᾶ56 1 15, 
Ὑγο ηθ, ἴο ἸΟῪ ΟΘΥ ον} ]α ρᾶϑῖ ΓΘ 0 Ὰ]]. 1040 

ΠΗΟΕῦΚ 
ΤῈΕ]] ἴο τη, {6]}],---ν νι ᾶῦ ἄοομ αἀἰδὰ πο. 
ΤῊΣ ν]]αὶπ ἀδν βίηνσ ν]αῖην ἢ 

ΜΕΒΒΕΝΘΕΗ 
ὙΥΉΡΘη, του ἐπε Ππομηθϑίθδας οἵ ὑΠϊ15 ΠΡ ἰδ πὰ 
᾿)εραγθηρ, ναὸ δα ογοβϑοα Αβοριιδ᾽ βγθ8 15. 
ΤΉδη γα θαρδη ἴο Ὀγδαβδὲ ΟἹ ΠΔΘΥΟΠ᾽ 5 βῖθερ. 
Ῥεπίῃδιβ 8Π6 1.--ον ἴο τὴν ἰογὰ 1 οἶαᾶνε.-- 
Απα ΠῈ ψ»Ππὸ ὑβϑῃθγεα 5 απῖο {πε 5606 Π6. 
ΕἸἰγϑῦ ἴῃ ἃ ργυάβϑον 46]] νγὲ βϑαῦ τι5 ον 
ἢ ἔοου}}] Πυβηθα ἀηα ἴοπριιε5. τεϊγαϊ με ἔΌΤη 

ΞΡ6 θοῇ, 
Τηδΐ 50 ψὰ τηϊρηΐ Ὀ6Πο] 4. 41} ἀπ ΡῈ 6]4. 1050 

ΤΠΘγα ννὰβ ἃ ρθη ογᾶρ-νγ]1 66, νΊ ἢ 111}5 ο᾽ εὐβεγδαμηθα, 
ΟἸοββα ἴῃ ψ ἢ ρμὶπ6- 5866, γμοτα {πε Μδεπδα σὶν]ϑ 
ϑδεὺ τ παπᾶς Ὀθυβιοα ψ ἢ ἐμ εὶν σἸ]δάβομης ἰο1]5. 
ΤΗΕ δαδα ἐμ γυβιβ βοὴ ψΊ ἢ ἰνυ-ΒΡΥΔΥ5 
Τνῖποα, {1}} 105 ἔθ πα }}}- ἔγθβϑαβ υναν θα ἀσαΐῃ : 
ϑότηθ, ὈΠῸΠΕ ἃ5 οοἱἐβ ἔγΌτη συν ὴ νναΐη- γοΚα5 Ἰοοβεά. 
Ἐδ-Θομοδα δδοὴ ἴο Ἔδοὴ ἐπε Βδοοῆϊς οΠαπΐ. 
Βυΐ ΠΑρΡ]655 Ρεπίπμειιβ, βεοίηρ ποὺ ἐπε ἐῃγοηρ, 
ΟΥ̓ νοόογηθῃ, 5ρᾷκε {δι : ““ ΘΥΡΕΟΥ͂, γΠετῈ νγὰ οἰδηά, 
Ατα {Π686 τηοςοκ-τη θη τηϑῖας θΕγοπα τὴν Κεη. 1060 
ϑόοῦηα ΚΠΟ]] οὐ μηδ Πρ -ογοϑεεα δ τηθ οἰ πη}, 
Απᾶ [1 58Π4}} 566 ὑῃῆε Μϑδεηϑδαάς᾽ Ἰεννάηθος νι 1]. 
Α τηδγνεὶ ὑπθη 1 88νν {ΠῈ βίγδηροῦ ὅ0: 
Α βοδυίηρ Ρ᾽Π6-5 Πρ ὃν {πε ἴορ πε οδισῃξ, 
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κατῆγεν, ἦγεν, ἦγεν εἰς μέλαν πέδον" 
κυκλοῦτο δ᾽ ὥστε τόξον ἢ κυρτὸς τροχὸς 
τόρνῳ γραφόμενος περιφορὰν ἕλκει δρόμον" 
ὡς κλῶν᾽ ὄρειον ὁ ξένος χεροῖν. ἄγων 
ἔκαμπτεν εἰς γῆν, ἔργματ᾽ οὐχὶ θνητὰ δρῶν. 
Πενθέα δ᾽ ἱδρύσας ἐλατίνων ὄζων ἔπι, 
ὀρθὸν μεθίει διὰ χερῶν βλάστημ᾽ ἄνω 
ἀτρέμα, φυλάσσων μὴ ἀναχαιτίσειέ νιν. 
ὀρθὴ δ᾽ ἐς ὀρθὸν αἰθέρ᾽ ἐστηρίζετο 
ἔχουσα νώτοις δεσπότην ἐφήμενον. 
ὠφθη δὲ μᾶλλον ἢ κατεῖδε Μαινάδας:" 
ὅσον γὰρ οὔπω δῆλος ἦν θάσσων ἄνω, 
καὶ τὸν ξένον μὲν οὐκέτ᾽ εἰσορᾶν παρῆν, 
ἐκ δ᾽ αἰθέρος φωνή τις, ὡς μὲν εἰκάσαι 
Διόνυσος, ἀνεβόησεν' ὦ νεάνιδες, 
ἄγω τὸν ὑμᾶς κἀμὲ τἀμά τ᾽ ὄργια 
γέλων τιθέμενον: ἀλλὰ τιμωρεῖσθέ νιν. 
καὶ ταῦθ᾽ ἅμ᾽ ἠγόρευε καὶ πρὸς οὐρανὸν 
καὶ γαῖαν ἐστήριζε φῶς σεμνοῦ πυρός. 
σίγησε δ᾽ αἰθήρ, σῖγα δ᾽ ὕλιμος νάπη 
φύλλ᾽ εἶχε, θηρῶν δ᾽ οὐκ ἂν ἤκουσας βοήν. 
αἱ δ᾽ ὠσὶν ἠχὴν οὐ σαφῶς δεδεγμέναι 
ἔστησαν ὀρθαὶ καὶ διήνεγκαν κόρας. 
ὁ δ᾽ αὖθις ἐπεκέλευσεν: ὡς δ᾽ ἐγνώρισαν 
σαφῆ κελευσμὸν Βακχίου Κάδμου κόραι, 
ἤἦξαν πελείας ὠκύτητ᾽ οὐχ ἥσσονες 
ποδῶν ἐ ἔχουσαι συντόνοις δρομήμασι, 
μήτηρ ᾿Αγαύη σύγγονοί θ᾽ ὁμόσποροι 
πᾶσαί τε Βάκχαι: διὰ δὲ χειμάρρου νάπης 
ἀγμῶν τ᾽ ἐπήδων θεοῦ πνοαῖσιν ἐμμανεῖς. 
ὡς δ᾽ εἶδον ἐλάτη δεσπότην ἐφήμενον, 
πρῶτον μὲν αὐτοῦ χερμάδας κραταιβόλους 
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Δα ἀναρρεὰ ἀονη---ἀὐννὰ. 90}}} ἀον τὸ {πὲ ἀδΥκ 
ΘΑΤΈΠΙ. 

Αὐομδα ἃ5 ἃ ον ἰ ργαν,, ΟἹ οασνίηρ ν Π6 6] 
ΤΠαΐ οἱ ὑπὸ ἰαῖμθ σε δ ρ5 οὐ 1{5 οἰγο] δ᾽ 5 τουπα : 
50. Ὀονγδα {δ οἰγαησοιβ πα ηα5 {παῖ τηοιιηϊαίη- ἴθι, 
Απα Ὀεμηΐ ἴο βαυίῃ---ἃὰ ἀδϑα ραϑῖ υοσίδὶ τϊσῆϊ ! 
ἽΠοη Ρεπίμοϑιαβ οὐ πὸ ρμίηθ ὈοῸρἢ5 ϑθαϊθα ἢδ 
Απα ᾿ἰεὲ τΠδ ὑγαπκ τῖβθ, 5Π6]1ηρ ἐΠγουρΡ ἢ ἢ. παπάς 
Οεπέϊν, ἢ ΒΘ α Ἢ] οὰγα ἴο τπηϑϑαΐ ἢΐτη ποῖ. 
ΒΥ πρ ἱπῖο ἐμε Πεῖρηῖς οὗ αἱἷν Ὁ βοαγϑά, 
Βϑδυῖηρ' ΤΥ τηϑϑῦθυ ἘΠγΟ δα ΠΡΟῚ ἰΐ5 οὐϑϑῖ, 
Μοῦὸ Ὀγ {πη6 Μδεπδας 5βθθὴ ὑπδπ βϑοίηρ' ἔῃ 61. 

ΕῸΣ βοῦσορ ΠΙρΡῊ- θα ννὰ5. Π6 τπδηϊξοϑς, 
ὙΥΏΉεα Ἰο, πε βγαΠΡῸῚ μϊσηϊ ΠῸ ΠΟΤῈ Ὀ6 5661; 
Απα ἔ6]] ἔσο ἤθάνϑῃ ἃ νοϊςθ---ἰ δ νοΐοθ, τηοϑὺ πΚϑ. 
ΟΥ̓ ᾿ϑ᾽ομνγϑιι5.---οὐγίηρ,, “ΝΟ γε μηδ ας, 
Ι Ὀγίπηρ' τη ψγΠ0 νοι] τηοοκ δ γοῖι ἃ Πα Π16. 
Απα δ τὴν γίϊεβ. Τὰκα νεπρθᾶποα οὴ ἢϊπη νὰ "Ὁ 
Ἔνθ ἃ5 ἢδ οὐὔἱδά, ἃρ πδανεπυνασα, ἄονγῃ ἕο δάυίῃ, 
Ηε ἢδϑηῃδα ἃ Ρ1Π18γ- ΒΡ] που οὗ ἀὐνα] ἢδηγ6. 
Ηυ5Πῃ6α ννὰβ {π6 νγεϊ Κίῃ : 41} {πῸ ἔογεϑι- οσ͵δάε 
ΗεἸὰ Βυ5Πῃ6α [1{5 ᾿Ιδᾶνϑβ ; πὸ ψ]]α ἐπίῃ ρ᾽β οὐν νγὰ5 Πϑαγά. 

Βαυΐ ὑπϑν. ῇοβε δᾶγβ ποῖ οἰδασὶν οαπρηξ [Πς βοιπά, 
ΡΥ Πρ παρ, πα 5ῃοῖ Κεεὴ ραποος τἱσῃϊ ἀπα 168. 

Αραΐῃ ἢδ οὐἱδα ἢϊ5 μοϑῇ : πθὴ (δασμηθ᾽ ἀδιρῃξους 
Κπεν οογίδίη]ν ἐης Βαςοοῆϊς (σα 5 σφοτητηδπά, 
Απα ἀδτγίεδα : ἀπ {πὸ ον πεος οὗ ἐμεῖν ἔθος 
5 ἃ5 οἵ ἀονεδβ ἴῃ οπνναγ-β γαϊ ἰη σ᾽ γα οε--- 
ΗΙ5 τηοΐμοῦ ἄρανε ἃπα ΠδῚ οἰβίευς ἔννδίῃ, 
ΑΠπα 41}1 πε Βδοοῆδῃδὶβ. ΤἈγοιρἢ ἐουγεπὲ ρΌΓρε. 
Ο᾽ ἐσ θου]άθυβ. ᾿ἰεαρὲ πον. ἢ ἐῃε Οοα᾽ 5 θγθαίῃ τηδα. 
ὙΠ δη βϑαΐϊθα ὁ ἐπε ρὶπα ἔμεν βὰν τὴν Ἰογά. 
ΕἸγϑῦ τογγδηΐ-ϑίομ θα ΊΓῃ τηϊσηξ ἃ πα τηδίη ἔπεν Πιυ]6ά, 
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ἔρριπτον, ἀντίπυργον ἐπιβᾶσαι πέτραν, 
ὀζοισί τ’ ἐλατίνοισιν ἠκοντίζετο" 
ἄλλαι δὲ θύρσους ἵεσαν δι᾿ αἰθέρος 
Πενθέως, στόχον δύστηνον" ἀλλ᾽ οὐκ ἤνυτον. 
κρεῖσσον γὰρ ὕψος τῆς προθυμίας ἔ ἔχων 
καθῆστο τλήμων, ἀπορίᾳ λελημμένος. 
τέλος δὲ δρυΐνους συγκεραυνοῦσαι κλάδους, 
ῥίζας ἀνεσπάρασσον ἀσιδήροις μοχλοῖς. 
ἐπεὶ δὲ μόχθων τέρματ᾽ οὐκ ἐξήνυτον, 
ἔλεξ᾽ ̓ Αγαύη: φέρε, περιστᾶσαι κύκλῳ 
πτόρθου λάβεσθε, Μαινάδες, τὸν ἀμβάτην 
θῆρ᾽ ὡς ἕλωμεν, μηδ᾽ ἀπαγγείλῃ θεοῦ 
χοροὺς κρυφαίους. αἱ δὲ μυρίαν χέρα 
προσέθεσαν ἐλάτῃ κἀξανέσπασαν χθονός: 
ὑψοῦ δὲ θάσσων ὑψόθεν χαμαιπετὴς 
πίπτει πρὸς οὗδας μυρίοις οἰμώγμασι 
Πενθεύς" κακοῦ γὼρ ἐγγὺς ὧν ἐμάνθανε. 
πρώτη δὲ μήτηρ ἦρξεν ἱ ἱερία φόνου 
καὶ προσπίτνει νιν" ὁ ὲ μίτραν κόμης ἄπο 
ἔρριψεν, ὥς νιν γνωρίσασα μὴ κτάνοι 
τλήμων ᾿Αγαύη, καὶ λέγει, παρηίδος 
ψαύων' ἐγώ τοι, μῆτερ, εἰμὶ παῖς σέθεν 
Πενθεύς, ὃ ὃν ἔτεκες ἐν δόμοις ᾿Ἐχίονος:" 
οἴκτειρε δ᾽ ὦ μῆτέρ με, μηδὲ ταῖς ἐμαῖς 
ἁμαρτίαισι παῖδα σὸν κατακτάνης. 
ἣν δ᾽ ἀφρὸν ἐξιεῖσα καὶ διαστρόφους 
κόρας ἑλίσσουσ᾽, οὐ φρονοῦσ᾽ ἃ χρὴ φρονεῖν, 
ἐκ Βακχίου κατείχετ᾽, οὐδ᾽ ἔπειθέ νιν. 
λαβοῦσα δ᾽ ὠλέναις ἀριστερὰν χέρα, 
πλευραῖσιν ἀντιβᾶσα τοῦ δυσδαίμονος 
ἀπεσπάραξεν ὦμον, οὐχ ὑπὸ σθένους, 
ἀλλ᾽ ὁ θεὸς εὐμάρειαν ἐπεδίδου χεροῖν. 
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ΘΔ] ρ᾽ ἃ ΤΌΘ, {πεῖν σοι δ - θα ϑῦϊοι, 
Απὰ Ἰανοὶποα πἴτη τ νάπος οὐ {πὸ ρμῖμπὸ : 
Απαά οὔουβ 5πο} ὑπ θῖν ἔν 9] ἐπγοὰρ ἢ ὑΠπὸ ἃΪν 
Δα Ῥϑηνῃθαθ.--- ν Ο  [Ὁ} πλὰτκ !--τνοῦ ποιρς ἀναῖ]ϑά. 1100 
μὸν, αὐ ἃ πεῖρῃῦ ἀθοόνὸ ἐπ οῖν ἔαγν᾿ 5 ΡΟ ἢ, 
ΤΥαρροα ἰὴ ἀθϑραῖν 5 οἵη, ΠΟΥΤΟΥ -σἔσιιοΚ ἢ οαΐ. 
Τϑῖ, οὐἹς-Ππὰ 05 ἔτοὰ. ἐπ ῖν ἔσιπ κε πεν ἐπαπάσνεα 

ἄονη, 
Απάᾶ Πρδανϑα δ πε τοοῦς νυ τἢ Ἰονοῦς---ποῖ οὗ ᾿νΌη. 
Βυξ ἤθη ἔπον ῸΠ ΠΟ δπα οἵ το] ἀπ ογαῖῃ, 

Αρανο οὐἹεα, “ Ηο, βἴαπα νὸ τοιπα ὑπὸ ἔγιηκ. 
Μδοθμηδάς, αὐ ΘΎΆ5Ρ, ὑΠπαῦ νγὸ τὰν οαΐοἢ {ΠῸ ἜΡΡΝ 
(ὐοσοῃοϑα ὕποτθ, ὑπαὶ ἢ τὰν ποῦ ργοοϊαΐη ἀθγοδά 
Οὺν Οοα᾽βΒ τηνϑζοσίοιις υἱΐος ἢ ΤΠΘΙ οοπηΐ δες 

Βαπά5 

δεῖ {πΠδὺ απἴο {π6 ρίηθ. ἴοτα του {πὸ 50]] :-- 1110 
Απάα Πο. Πιρσῃ-βϑαϊεα, οὐαϑηθα ἀονη ἔχοι ἢϊς ΠεΙρσἢΐ ; 
Ἀπα δαγίμυνασα 611] τ ἢ ἔγεηζν οὗ 5ῃγ 6 Κ οἡ ἢ στο Κ 
Ρεπέμειιβ, Ὁ πον ΠῈ Κπανν Πῖ5 ἀοοιη αὐ Παπᾶ. 

ΗΙ5 τόπου ἤγβι, ρυϊθϑῦ- κα, θεσαη ἐπε 9] σου, 
Απά {6} οπ πη: θυ ἔγομ ἢϊ5 Παῖν {πὸ οἱ 
Ηδε ἴοτοϑ, ἐπαῦ 5Π6 τηϊρηῦ Κπονν ἃΠα οἷὰν Ὠΐμη ποΐ.- - 
ΗΔρΡΙ685 ἄρανε !--πά ἢὸ ἐοποῃδα Ποὺ οἤθεκ, 
Οὐνίην, “ΤῚΝ 1, Ο τηοΐμεῦ !-[ἢΐηθ οὐ 50Π 
ῬΡεπίμθαϑβ---ἰἤου Ὀᾶτ᾽ δ᾽ τὴς ἴῃ ΕΘΠΟ 5 ΠΔ]}]ς ! 
Ηᾶνα ππϑτου, Ὁ τὴν τοΐθου "- ΠΥ τὴν σης 1190 
Μαχαδι ποὺ ὑποιι ἔν 50η- ἴῃν νε Ὺ 500 ̓᾿ 
Βαΐ 586, ψ ΊῈῈ ξοαιμηΐπρ Πρς Πα ἐγὲβ ὑπαῦ το 66 
Πα Ϊν. πα τε κ]εθθ5 τηβη655- οἹοι 64 508]. 
Ῥοββεββθα οἵ Βδοοῆιβ, σᾶνε πὸ Πϑοϑα ἴο Πΐπη; 
Βυΐ ΠἰΞ5 6 ἀυτὴ 586 οἰ αξοῃ δα ἴῃ θοΐῃ ΠΟΥ Πδπάϑ. 
Απαὰ εἴ ἀραϊηϑὺ ἐπε ψγεῖςῃ᾽ 5 τς ΠΟΥ ἔοοῦ, 
Ἀπ ἴογε 158 5ΒΒου]άεν ουὐ---ποῖ Ὀγ ΠΟΥ βἰγθηρίῃ. 
Βυΐ {π6 (ὐοα τηδ4ε ἰδ δαϑν ἕο ΒεῈῚ Παπάῆς. 
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᾿Ινὼ δὲ τἀπὶ θάτερ᾽ ἐξειργάξετο 
ῥηγνῦσα σάρκας, Αὐτονόη τ ὄχλος τε πᾶς 
ἐπεῖχε Βακχῶν" ἧ ἣν δὲ πᾶσ᾽ ὁμοῦ βοή, 
ὁ μὲν στενάξων ὅσον ἐτύγχανεν πνέων, 
αἱ δ᾽ ἠλάλαζον. ἔφερε δ᾽ ἡ μὲν ὠλένην, 
ἡ δ᾽ ἴχνος αὐταῖς ἀρβύλαις: γυμνοῦντο δὲ 
πλευραὶ σπαραγμοῖς: πᾶσα δ᾽ ἡματωμένη 
χεῖρας διεσφαίριζε σάρκα Πενθέως. 
κεῖται δὲ ὡρὴς σῶμα, τὸ μὲν ὑπὸ στύφλοις 
πέτραις, τὸ δ᾽ ὕλης ἐν βαθυξύλῳ φόβῃ, 
οὐ ῥάδιον ζήτημα" κρᾶτα δ᾽ ἄθλιον; -- 
ὅπερ λαβοῦσα τυγχάνει μήτηρ χεροῖν, 
πήξασ᾽ ἐπ’ ἄκρον θύρσον ὡς ὀρεστέρου 
φέρει λέοντος διὰ Κιθαιρῶνος μέσου, 
λιποῦσ’ ἀδελφὰς ἐν χοροῖσι Μαινάδων. 
χωρεῖ δὲ “θήρᾳ δυσπότμῳ γαυρουμένη 
τειχέων ἔσω τῶνδ᾽, ἀνακαλοῦσα Βάκχιον 
τὸν ξυγκυναγόν, τὸν ξυνεργάτην ἄγρας 
τὸν καλλίνικον, ἧ δάκρυα νικηφορεῖ. 
ἐγὼ μὲν οὖν τῇδ᾽ ἐκποδὼν τῇ ξυμφορᾷ 
ἀπειμ’, ᾿Αγαύην πρὶν μολεῖν πρὸς δώματα. 
τὸ σωφρονεῖν δὲ καὶ σέβειν τὰ τῶν θεῶν 
κάλλιστον" οἶμαι δ᾽ αὐτὸ καὶ σοφώτατον 
θνητοῖσιν εἶναι κτῆμα τοῖσι χρωμένοις. 

ΧΟΡΟΣ 
ἀναχδρεύσωμεν Βάκχιον, 
ἀναβοάσωμεν ξυμφορὰν 
τὰν τοῦ δράκοντος ἐ ἐκγενέτα Πενθέως, 
ὃς τὰν θηλυγενῆ στολὰν 
νάρθηκά τε πιστὸν ὕΑιδαν 
ἔλαβεν εὔθυρσον, 
ταῦρον προηγητῆρα συμφορᾶς ἔχων. 
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Αμπα [πὸ ἰαθοινοα οὐ ὑπὸ ΟΥΠΟΥ 5[αε, 
Πεπάϊηρ Ηἰ5 ἤδϑηῃ : Αὐϊοποῦ ργδβϑεα οη----4}} 
ΤῊς Βδοοθδπα] {ῃγοηρ. ὧπεο ἀνία] Β᾽επά θά ΟΥὟ 
βοΞβε.--τῃς Κίηρ᾽ 5 5ούδδτηβ ψγ ἢ 116 ΠΠ|Ὸ ννὰβ γε ἴῃ Ὠϊπι. 

Απά ἐπϊπηρῃ-ν 6115 ἔτου {πθ πη. ΟπῈ ΡᾶΓῈ 8) ΔΙ]ΊΗ. 

Οπε ἃ ἔοοῦ 5 η68]-5 04. Ηἰ5ς γῦθβ νγευα βἐσρρεα 
Ιπ τηδηρ]εα 5ῃγεαϑβ : ψΊτἢ Ὀ]οοα-θΕ Δ ὈὈ] εαἀ παπάς 
Ἐλοἢ ἴο ἀπᾶ ἔτο ννᾶβ ἰοβϑίηρ Ῥεπέμει᾽ ἤδ5ῃ. 

γυ146-ς απο ἰὸς. Πὶβ ΘΟΥβΟ : ρᾶσ θαῦ τοι ρ]}} 
ΤΌΟΚΚ5, 

Ῥαγὶ τὰ {πὸ ἰδηρ]εα ἀερίῃς οἵ ἔογοϑ- δα 65 :-- 
Ηδτα ψοσὸ {πὸ βϑάσοῃ. Ηἰδς γτηΐβεύαθ]ε Ποδά, 
ὙΠΟ ἢ ἴῃ ΠΟΙ Ππαπα5 ἢῖβ τποῦποὺ σΠπαπορα ἴο 561Ζ6. 
Πηρα]εαά ἀροη ΠΟΥ ἘΠγυβαβ- οί 5Πη6 θ6ανς, 
4Κὲ τποὰπηΐαίη- 10 π΄ 5, σοι ΟἸ ΠΑ ΘΟ 5 τη 9, 
Τ,δανῖηρ ΠΟΥ οἰϑύευβ ἴπ ἐπεῖν Μδοπδα ἄδηοε ; 
Απά, ἴῃ ΠΕῚ σῃαϑῦν αυαυγν σ]οΥν Ἰηρ᾽, ΘΟΥῚ65 
ὙΠ Πΐη ἔῃ65ε νν8}15, τὸ Βαοοῃα5 οὐγίηρ αἰοσπά. 
Ηδεν ἔε]Π]ον -παπΐευ, ΠΕΙροὺ ἴῃ πε σΠᾶσα 
Υϊατρῃδηΐ---4}} 1{5 ΤΥ] χη ρΡ ἢ -ΥΖΕ 15 θαυ ! 
Βυΐ ἔγοτῃ {15 βῖσῃϊ οἵ τηΐβεσν ψ}}} 1 
Περατγέ, οὐ ἐνεῖ ἄρανε γεδοῇ {πε Π4]]5. 
ΑΥ, 561 γεϑεγαϊηΐ, ἀπ γανεῦεπηοα ἕο ἐπε Οοας 
Ατὸ Ῥεβὶ, 1 πνεθη ; ᾿{ἰ5 νυϑεϑῦ ᾺῚ ΤΣ τηθ ἢ 
Τὸ σεῦ ἔπμεβε ἴῃ ροβϑοβϑίοῃ, ἃπΠα οδανε ὑπεγεῖο. [1 αἹ. 

ΘΗΟΗΒ 

Ἠδῖθο νὰ ἰο Βδοςσπιβ ἔπε σΠου8] ἃ οο]δίτη, 
Θῃοαΐ τγὰ δ]οιπα ἴον ἐπε 8} 

ΟΥ̓ τΠε Κίηρ, οἵ {πε Ὀ]οοα οὗ ἔπε δϑυρεηΐῦ νγΠο σαηη6. 
ὟΟ δυγανεα ἢΐτη ἴῃ νγουηδ 5 ΡΔ]]} ; 

Απᾷ {πε {πγυυβαβ-ευα]Ὲ Πα σταβρεα---θυΐ {ΠῸ βαγηδ 
ϑ6δ]εα Πίτη ἴο δα θ᾽ ΠΔ]]}: 

Απα ἃ Ὀὰ]}} νγὰβ 15 στιἀ4δ ἴο ἃ ἀοομι οἵ 5Πδπηηε ! 

ΝΟΙ,. ΠῚ. Η 
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Βάκχαι ΚΚαδμεῖαι, 
τὸν καλλίνικον κλεινὺν ἐξεπράξατε 
εἰς γόον, εἰς δάκρυα. 

ἈΝ 2 , 5 “ Ἁ καλὸς ἀγών, ἐν αἵματι στάζουσαν 
χέρα περιβαλεῖν τέκνου. 

᾽ ΒῚ 2 “- Ν 2 ῇ, ς ΄ 

ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ εἰς δόμους ὁρμωμένην 
Πενθέως ᾿Αγαύην μητέρ᾽ ἐν διαστρόφοις 
ὄσσοις, δέχεσθε κῶμον εὐίου θεοῦ. 

ΑΓΑΥῊ 
᾿Ασιάδες Βάκχαι. στρ. 

ΧΟΡΟΣ 
Ὁ 5.5.5 ΄ 5 

τί μ᾽ ὀροθύνεις, ὦ ; 

ΑΓΑΥΗ 
͵ 5 5 7 

φέρομεν ἐξ ὀρέων 
“ 7, 3. ΠΝ », 

ἕλικα νεότομον ἐπὶ μέλαθρα, 
μακάριον θήραν. 

ΧΟΡΟΣ 
[2 “-“ 7, 7 ᾿ 7 

ὁρῶ καί σε δέξομαι σύγκωμον. 
ΑΓΑΥΗ 

ἔμαρψα τόνδ᾽ ἄνευ βρόχων 
ἱλέοντος ἀγροτέρου] νέον ἶνιν, 
ὡς ὁρᾶν πάρα. 

ΧΟΡΟΣ 
Ὁ) 7, 

πόθεν ἐρημίας ; 
ΑΓΑΥῊ 

Κιθαιρὼν--- 
ΧΟΡΟΣ 

τί Κιθαιρών ; 

ΑΓΑΎΗ 
, 7 

κατεφονευσέν νιν. 
ΧΟΡΟΣ 

,ὔ ς “ ,ὔἅ 

τίς ἁ βαλοῦσα πρώτα; 
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0) Βεαςομπημπα! πα τάς (ἀαάγηλαι, 
Υ6 ᾿νᾶνὸ ρα θα [Ὸν γι ροῦν - ἃ νἱοίουν- τΡέραη 

Τὸ "μὲ ἀνον πο ἴῃ ἰατη θη τ" ἀπ ν᾿ Θορίηρ. 
Ὁ οοπῃδοϑι τυ Πα ]ν νος ΚΠ ἢ ἃ τοῦ ον ἴῃ Ὀ]οοά 

οἵ ΠΕῚ 50 
Ηδὺ ἤηροΥδ 15 βίθορίηρ ! 

βιῖῦ Ἰο. 1 9566 ἔαϑῇ πυγγγίηρ' το ὑπ 6 Π4}}5 
Ἄρανο, Ῥεμύποιιβ᾽ τηοῦμον, νυ Ἱ ἢ νυ] ἐνὸς 
ἘΟΙΠηρ; :----"4}} νὰ ὑπὸ τόνε] οἵ οἷν ἀοά ! 

πίον ΘΝ, οανγηησ ἐδο μοαι ο΄ Ῥεμίδοιι. 
ΛΟΑΨΕ 

Αϑίδῃ Βαοομπδηαδὶς ! (3»..) 
σΗΟΕ5 

ΥΠν ἀοϑῦ ἐποῖι ΟΠ] Πρ πὴ6 ὥ--τςαν. 

ΛΘΟΛΨΕ 
Ι,ο. Πομ ἀπ τηοιηζαϊη-οἀθ Π Θ αν 
Α πον]ν-ϑονουδα ἵνν- ΘΡΥαν 
{{πἴὸ οἷν ΠΆ}}ς. ἃ φὍΟαΪν θυ ν. 

ΓΠΗΟΘΗΞ 
Ι ςρ6---ἰο οἷ τονοὶς 1 οἰ οοῖηο {Π|6 6. 

ΛΘΆΨΕ 
ΙταρρΡοα ᾿ἴνη, 1. ἹΠ πδν ΟῚ ἃ 5η8}Ὲ ! 

"ΤῚΝ Π6 ΠΟΘΙ οὗ ἃ ἀδϑβεν ᾿ομῃ. Η]αίη ἴο 566. 
ΓΗΘΕ 5 

ὙΠ 6 ἴῃ πὸ ψ]] θυ 655. Υ Π6ΥῸ 

ΑΘΑΨΕ 
ΟΠ Πδοϑγου--- 

ΠΗΟΕῦΒ 
Πα παῖ ΟἸΠπαθγοι πυτοιρ ἢ 

ΑΘΑΨΕ 
Ηΐπι παΐῃ ΟἸΕ Πα θυο ἴο οἰααρ του Ὀνοι τ. 

[0 
ὙΥΠῸ ννὰβ 1 ουηοῖθ ᾿ΐπη ἢγ ὃ 
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ΑΓΑΤΥῊ 
ἐμὸν τὸ γέρας. 

ΠΣ ᾿Αγαύη κληζόμεθ᾽ ἐν θιάσοις. 

ΧΟΡΟΣ 
τίς ἄλλα; 

ΑΓΑΥῊ 
τὰ Κάἀδμου--- 

ΧΟΡΟΣ 
τί Κάδμου ; 
ΑΓΑΎΗ 

γένεθλα 
μετ᾽ ἐμὲ μετ᾽ ἐμὲ τοῦδ᾽ 
ἔθιγε θηρός. εὐτυχής γ᾽ ἅδ᾽ ἄγρα. 
μέτεχέ νυν θοίνας. 

ΧΟΡΟΣ 
τί μετέχω τλάμων ; 

ΑΓΑΥῊ 
νέος ὁ μόσχος ἄρ- με ι 
τι γένυν ὑπὸ κόρυθ᾽ ἁπαλότριχα 
κατάκομον θάλλει. 

ΧΟΡΟΣ 
πρέπει γ᾽ ὥστε θὴρ ἄγραυλος φόβῃ. 

ΑΓΑΥῊ 

ὁ Βάκχιος κυναγέτας 
δὰ - “ἢ δ) ἐς Ν ὑ σοφὸς σοφῶς ἀνέπηλεν ἐπὶ θήρᾳ 

τοῦδε Μαινάδας. 
ΧΟΡΟΣ 

« Ἂ. ΕΣ }] ΄ ὁ γὰρ ἀναξἕ ἀγρεύς. 
ΑΓΑΥῊ 

ἐπαινεῖς; 
ΧΟΡΟΣ 

τί δ᾽; ἐπαινῶ. 

᾽ 

ΩΡΤ. 
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ΑΘΆΨΕ 
Μίηε, τηΐπε ἰ5 ΠῸ σασυαοι, 

ΤΗεῖν τον ]-τουῦ οἰ ροῖῃ ππε-- -Ηδρρν Ἄρανε "ὑπ εῖτ 

Ὀυγάθῃ. 
ΓΗΟΘΕῦΚ 

ὙγΠῃοὸ ἐπε ἢ 
ΔΟΛΥΕ 

ΟΥ Οδάμι---- 

ΓΗΟΘΕΌΞ 
ΟΥ̓ (δάμηις νι αὶ νη] ὑποῖ {6}}:} 

ΑΘΑΨΕ 
Ηἰς ἀδυρηξευα Δἴ Ὶ πα ϑυηοῦε ὑΠῸ τποηβίθι [6}}-- 

Αἴενῦ πὸ ἢ Ο ξογξαπαῖε μυπιϊπρ ! [5 ἴδ ποῖ νῈ]}} ἢ 

Νον 58ᾶγὰ ἴῃ πε θαπααοὶ '--- (Δηι.) 

ΓΗΟΗῦΚΒ 
ΑΤΙαὰς ! Πουοῖπ 5184}} 1 958ᾶγὸ ἢ 

ΑΘΑΨΕ 
ΤΠῖ5 ΠΕΡ ἴ5 γεὺ θαῦ ἃ ἴθπάδν ἐπίπρ.. 
ΑΠπά ονοὺ ἰΐϑ αν γεῦ βργουζθίῃ ἐλ 1Ὸ 
ΤΗΣ ἄονπι ᾽πεαΐῃ {πε ογεβὺ οὗ τς ννανῖπρ [Α17. 

ΟΗΟΘΕΚΒ 
γε, ἃ θεαβὺ οἵ {πὸ ψο]ά, Ὀν ἐπε Βαῖν, τηῖρηῦ τὲ "Ρε. 

ΑΘΑΨΕ 
ὐρτουβεα ννὰβ ἔπε Μδεπδα σαιποσγίηρ, 

Τὸ ἐπε οἢδβε ὃν ἃ ουπηΐηρ' Πα πΐεν [1}} σα πη] Πρ ν. 

ΘΗΟΕΒΒ 
Υεα, ἃ αἴτεε υ 15 Βαοοθιιβ οἷν Κίηρ. 

ΔΘΛΥΕ 

Τ)οπὲ ὑποῖ ρ᾿γαῖδο ΠῚ ἢ 

σΗΟΗῦΣ 
Ηον οἂπ 1 οποοβο θυ ργαῖδὲ 

ΙΟΙ 

1180 
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ΑΤΓΑΥΗ 

τάχα δὲ Καδμεῖοι--- 
ΧΟΡΟΣ. 

καὶ παῖς γε Πενθεὺς--- 
ΑΓΑΥῊ 

ματέρ᾽ ἐπαινέσεται, 
λαβοῦσαν ἄγραν τάνδε λεοντοφυῆ. 

ΧΟΡΟΣ 
περισσάν. 

ΑΓΑΥΗ 
περισσῶς. 

ΧΟΡΟΣ 

ἀγάλλει: 
ΑΓΑΥῊ 

γέγηθα 
μεγάλα μεγάλα. καὶ 
φανερὰ τᾷδ᾽ ἄγρᾳ κατειργασμένα. 

ΧΟΡΟΣ 
1200 δεῖξόν νυν, ὦ τάλαινα, σὴν νικηφόρον 

ἀστοῖσιν ἄγραν ἣν φέρουσ᾽ ἐλήλυθας. 
ΑΓΑΥῊ 

, ὦ καλλίπυργον ἄστυ Θηβαίας χθονὸς 
ναίοντες, ἔλθεθ᾽ ὡς ἴδητε τήνδ᾽ ἄγραν, 
Κάδμου θυγατέρες θηρὸς ἣν ἠγρεύσαμεν 
οὐκ ἀγκυλητοῖς Θεσσαλῶν στοχάσμασιν, 
οὐ δικτύοισιν, ἀλλὰ λευκοπήχεσι 

χειρῶν ἀκμαῖσι. κᾷτα κομπάζξειν χρεὼν 
καὶ λογχοποιῶν ὄργανα κτᾶσθαι μάτην ; 
ἡμεῖς δέ γ᾽ αὐτῇ χειρὶ τόνδε θ᾽ εἵλομεν 

1210 χωρίς τε θηρὸς ἄρθρα διεφορήσαμεν. 
ποῦ μοι πατὴρ ο πρέσβυς; ἐλθέτω πέλας. 
Πενθεύς τ᾽ ἐμὸς παῖς ποῦ ᾽στιν: αἰρέσθω λαβὼν 

{9} 
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ΑΘΟΛΝΕ 
Ἄν, ἀπαὰ {Ὰ}} 5όοὺῖ 514}} (δα πλιῖ5᾽ γὰςε.--- 

ΓΗΟΕῦΒ 
Απα Ρομέπεις την 5οη--- 

ΛΟΆΨΕ 
δὰ, [5841] πᾶνὸ ργαῖβο οἵ ἢν 5.101) 

ΕῸν ὑπὸ ρύὸν {πα} ἰ5 [ἄΚοπ, ὄνθὴ {Π]5 ν Π6}} οὗ ἃ Τίομ.. 

(ΟΕ 
δύναμ σο ἀπαγΥν ! 

ΛΘΑΨΕ 
Δηα οἴγαπροὶν ἴαϊκειη.. 

(ποιῦξ 
Ατὐὰὶ οἷδα ἢ 

ΛΟΛΥΕ 
Ι 1 ἴδ1π 

Εογ {πὸ ὑπ} ἀσπίονοά. θοῦ ἢ σοραϊν ἀπ ογοαΐ, 
Π6 μθ] αι [ἴδ᾽ ει. 

ον {πὸ Ἰαπα ἴὸ 566, ἴῃ πε θοοῖν υἷο πα 5. παν 

ΠΗΟΘΕΞ 
5Ποὸν Του πον’. Παρ] 655 οπο. ἴὸ ἃ}} {πὸ ΓῸΪΚ 1200 
ΤΠῸ ἐὐππηρἢ- 5001} πα ΙΓ ΠοῚ ἔποι Παϑὲ Ὀγοιρ ΠΕ. 

ΑΘΑΥΕ 
γε, ἴῃ ἀπὸ ἔν -[ονν σε θὰγρ οὐ Περι απ 
ὙΥΒΙΟΗ ἄν ε]]. ἀγὰνν πὶρἢ τὸ Ἰοοὶς ἀρὸπ ἐΠὶς ῥγὸν. 
Τῆς θϑαβὺ ψὸ. (δαμηθ᾽ ἠδ ρῃξουβ. ππηξε α ἄον- - 
Νοῦ ψτἢ {ΠπΠῸ ὑποηρ-ν ΠΙ]6α ἀαγὲβ οἵ ΤΠ ββα]ν. 
ΝΟΙΠοΥ ἢ παῖς, θαΐ τ ἢ {πὸ ἥηρσευς νυ ϊξς 
Οἵ οἷν ον παπᾶς. ὙΥΠαὺ θοοῖς ἐπε ναϊπΐ οὗ πθ 
ὙΠῸ σεῦ {πθὴῖ ἴοο]ς ν᾽ ΔΥΤπΟ ΙΓ 5 ναῖηἷν ψτοιρΐ. 
Ποη πὸ, Ὑ ΠῊ θαᾶτὸ Παπᾶς οἶϊν. ἴοοκ {πὸ ΡΓΈν. 
Απα τοπῦ ἀσι θὺ }1} ΠῸ πηομπδίουβ πὴ} 5 ἢ 1910 
γΉΘτα 15 τηΐπὸ δηοϊοπῦ 56 [εὖ Πίηη ἄγαν ΠΟΔΓ. 
Απαᾶ τὴν 5ὸη Ρεηΐποι πετο ὃ [,εἰ μη πργαῖβο 
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πηκτῶν πρὸς οἴκους ; κλιμάκων προσαμβάσεις, 
ὡς πασσαλεύσῃ κρᾶτα τριγλύφοις τόδε 
λέοντος ὃν πάρειμι θηράσασ᾽ ἐγώ. 

ΚΑΔΜΟΣ 

ἕπεσθέ μοι, φέροντες ἄθλιον βάρος 
Πενθέως, ἕπεσθε, πρόσπολοι, δόμων πάρος, 
οὗ σῶμα μοχθῶν μυρίοις ζητήμασι 
φέρω τόδ᾽, εὑρὼν ἐν Κιθαιρῶνος πτυχαῖς 

1990 διασπαρακτόν, κοὐδὲν ἐν ταὐτῷ πέδῳ 
λαβών, ἐν ὕλῃ κείμενον δυσευρέτῳ. 
ἤκουσα γάρ του θυγατέρων τολμήματα, 
ἤδη κατ᾽ ἄστυ τευχέων ἔσω βεβὼς 
σὺν τῷ γέροντι Τειρεσίᾳ Βακχῶν πάρα: 
πάλιν δὲ κάμψας εἰς ὄρος κομίζομαι 
τὸν κατθανόντα παῖδα Μαινάδων ὕ ὕπο. 
καὶ τὴν μὲν ᾿Ακταίων᾽ ᾿Αρισταίῳ ποτὲ 
τεκοῦσαν εἶδον Αὐτονόην ᾿Ινώ θ᾽ ἅμα 
ἔτ᾽ ἀμφὶ δρυμοῖς οἰστροπλῆγας ἀθλίας, 

1230 τὴν δ᾽ εἶπέ τίς μοι δεῦρο βακχείῳ ποδὶ 
στείχειν ᾿Αγαύην, οὐδ᾽ ἄκραντ᾽ ἠκούσαμεν" 
λεύσσω γὰρ αὐτήν, ὄψιν οὐκ εὐδαίμονα. 

ΑΓΑΥῊ 
πάτερ, μέγιστον κομπάσαι πάρεστι σοι, 
πάντων ἀ ἀρίστας θυγατέρας σπεῖραι μακρῷ 
θνητῶν" ἁπάσας εἶπον, ἐξόχως δ᾽ ἐμέ, 
ἣ τὰς παρ᾽ ἱστοῖς ἐκλιποῦσα κερκίδας 
εἰς μεῖξον ἡ ἥκω, θῆρας ἀ ἀγρεύειν χεροῖν" 
φέρω δ᾽ ἐν ὠλέναισιν, ὡς ὁρᾷς. τάδε 
λαβοῦσα τἀριστεῖα, σοῖσι πρὸς δόμοις 

1240 ὡς ἀγκρεμασθῇ: σὺ δέ, πάτερ, δέξαι χεροῖν" 
γαυρούμενος δὲ τοῖς ἐμοῖς ἀγρεύμασι 

ΤΟ4 
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Α Ιαἀάει᾽5 οἴαίγ ἀραϊηϑῦ Π6 ράϊάσε-ννᾺ}}, 

ΤΗαΐ ἴο ἐπε ὐὶρίνρη5 μῈ πᾶν Π81] {Π]5 Πδδά. 

ΤῊΪ5 Ποπ᾽5 ποδα {παῦ 1 ποτα πυπίίηρ Ὀτίηρ. 

Ἐπίον σλθμῦβ, γος αἰοπαιαπίς σαγγαηρ α ῥῖεν. 

ΟΑΡΜΒ 

Οουε τ τὰ, πε ποῆτπεπ, ἴο {πε ρά]αοθ οοιηε, 

Βεατγίπρ ὑΠϊ5 σφ μον Ἰοαα ἐπὰΐ οπο 6 ν᾽ ὰϑ Ῥρηΐῃειι5. 

ΨΥ Βοβα Πἰπα5 Ὀγ Το] 5οπη6 βθ Γ Οἢϊηρς τηδ 0] 4. 

ΑΡουΐ ΟἸΠ θτομ 5 ο]6 Π5 41} τεπὲ ἀρᾶγὲ ᾿ 

Ι Γουπά, ἀπα Ὀτίπρ- πὸ ὑνναΐὶπ ἴῃ ὁπ6 μἷαθε ἔουπα, 1290 
Βαυὺ Ἰνίπρ 811 ἀθουῦ {Πδ γᾶ κ 685 νγοοά. 

ΕοΥ οὗ την ἀδυρη τοῦθ᾽ ἀδβρογαῖε ἀθεαβ 1 Ποαγα, 

Ἐνεπ ἃς 1 ραββεὰ νυ ῃΐπ {Π6 οἰδν -νν}}ς 
ὙΠ οἱά Τείτεϑίας ἔγοση ἔμ Βαοομαπῦ γενεὶ. 

Βδοῖκ ἴο {πὸ πυουπίδϊη ἐυγποα 1; ἀπηα 1 Ὀτηρ 

Μνυ 8305 ὑβεποθ, πὸ Ὀγν Μαρπδαβ μαΐῃ Ῥθθη 5]81η. 

ΤΠετα ἢδΥ γὼ θοτα ἀσΐδθοη ἴο Ασιϑίαθιβ 

Ι ςανν, Αὐϊοποῦ, κὰν [πὸ {Π 6 γα 

ΘΠ] πᾶσι ὑπὸ Θὰ ΚῪστοναβ, υσείοῃθϑ ἔγεηζνυ-ϑιπηρ: 

Βυῖ ΠΙΠευ τά, σα ὁπ, ἢ Βαοομαπὶ ἔδεϊ 1930 

Ηδά ραᾶΞ5ε4 Αρανο. ἀπα {πε ὑγαΐῃ 1 Πεᾶτὰ : 
ον 1 Ρεμο]α Πει-- οἰσῃὶ οὗ μηΐβοσν ! 

ΛΟΑΥΕ 

Μν ἔαϊμευ, ργουάθϑὺ μοαβῦ 15 ἐπα ἴὸ ππᾶΚε, 

Τὸ Πᾶνε θεροίζεη ἀδισηζεουβ θεβδὺ Ὀν ἔὰΓ 

ΟΥ̓ τπυογίβ]5- 411 την ἀδυρηζεῦβ, Ομ] ἢν τηϑ. 

Με ψ8ο δε Ἰοοτὰ ἀπα 5ῃπξ]16. ἃ Πα ργοϑβεα ὁ 

Τὸ ΠΙΡῊ εἰηρτῖβε, ἴο παπηΐ θεαβῖβ ἸῈἢ Πυΐης Βεηάήξ. 

Απᾷ ἴπ πῖπὸ στὴ 1 Ὀτίηρσ, ἔποιι βϑϑβι, {Π]5 
ΤῊΣ ρεῖχε 1 ἴοοκ. ἀσαϊπϑὺ την Ῥα]άσοα-νν}} 
Τὸ Παπρ : τϑοεῖνε ἴτ, ξαῖ που, ἴῃ {πῖπε Πδηά5. 1240 
Απά πονυν. ὑσαστηρῃδπΐ ἴῃ τηΐηε πα ] ο᾽ 5 5Ρ0]], 

τοξ 
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΄ ( 3 Ἂ ; ΄, Ν 5 κάλει φίλους εἰς δαῖτα" μακάριος γὰρ εἶ, 
“ ᾽ , 

μακάριος, ἡμῶν τοιάδ᾽ ἐξειργασμένων. 
ΚΑΔΜΟΣ 

εν 7 ᾿] Χ ᾿] » φ', Ὧ, ἷν “ 

ὦ πένθος οὐ μετρητὸν οὐδ᾽ οἷόν τ᾽ ἐδεῖν, 
,ὔ 4 7 

φόνον ταλαίναις χερσὶν ἐξειργασ μένων. 
᾿ ἣΝ “-“ “ Ψ. 

κωλὸν τὸ θῦμα καταβαλοῦσα δαίμοσιν 
5 Ν “ 4 » , » ᾿ »“ 

ἐπὶ δαῖτα Θήβας τάσδε κἀμὲ παρακαλεῖς. 
᾿) “ ἈΝ “ ΄ ΝῚ “σι 

οἴμοι. κακῶν μὲν πρῶτα σῶν, ἔπειτ᾽ ἐμῶν' 
. κά Ν ΄ “ : ,ὔ , Σ .ΠῊΡ 

ὡς ὁ θεὸς ἡμᾶς ἐνδίκως μέν, ἀλλ᾽ ἄγαν 
ΩΞ ἢ Υ » , ᾿χὶ εὐδρφίνοι ,; 

12ὅ0 βρόμιος ἄναξ ἀπώλεσ᾽ οἰκεῖος γεγώς. 
ΑΓΑΥῊΗ 

΄ , οἷ “ ΄ » 

ὡς δύσκολον τὸ γῆρας ἀνθρώποις ἔφυ 
" » , - Ι Ν 

ἔν τ᾽ ὄμμασι σκυθρωπόν. εἴθε παῖς ἐμὸς 
᾿ " ᾿ς 5 Ν [2 

εὔθηρος εἴη, μητρὸς εἰκασ θεὶς τρόποις, 
΄ ΄ 7 κι 

ὅτ᾽ ἐν νεανίαισι Θηβαίοις ἅμα 
θηρῶν ὁ ὀριυγνῷ τ᾽ . ἀλλὰ θεομαχεῖν μόνον 
οἷός τὰ ἐκεῖνος. “νουθετητέος, πάτερ, 

5 Ν 

σοὐστίν. τίς αὐτὸν δεῦρ᾽ ἂν ὄψιν εἰς ἐμὴν 
᾿ 5 ᾿ 7, 

καλέσειεν, ὡς ἴδη με τὴν εὐδαίμονα ; 
ΚΑΔΜΟΣ 

κ ΡΞ 7, Ν Φ) Ὁ ΄ 
φεῦ φεῦ: φρονήσασαι μὲν οἷ᾽ ἐδράσατε, 

1960 ἀλγήσετ᾽ ἄλγος δεινόν" εἰ δὲ διὰ τέλους 
᾽ ἌΤΑΝ ΟΝ ΓουϑΣ Ὁ γε. ὌΣ ᾽ν ἐν τῷδ᾽ ἀεὶ μενεῖτ᾽ ἐν ᾧ καθέστατε, 

“ , - 

οὐκ εὐτυχοῦσαι δόξετ᾽ οὐχὶ δυστυχεῖν. 
ΑΓΑΥῊ 

7 “ “- ᾿ 7ὔ “ , 

τί δ᾽ οὐ καλῶς τῶνδ᾽, ἢ τί λυπηρῶς ἔχει ; 
ΚΑΔΜΟΣ 

“ Ν » ΄ Ρ. 5 ἐν κι νδ ἰὰ Ν 7 

πρῶτον μὲν εἰς τόνδ᾽ αἰθέρ᾽ ὄμμα σὸν μέθες. 
ΑΓΑΥΗ 

᾿) ,ὔ ,ὔ , 2 Ν] ΄ 9 ΄σ΄ 

ἰδού" τί μοι τόνδ᾽ ἐξυπεῖπας εἰσορᾶν ; 
ΚΑΔΜΟΣ 

ἔθ᾽ αὑτὸς ἤ σοι μεταβολὰς ἔχειν δοκεῖ; 

910] 
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βία ἴο ἃ ἔεαϑὺ τῃν ἔθ Πα 5 ; ἴῸΥ Ὀ] δὲ ἂν ἴποιι, 
ΒΙ6ϑὺ νουῖϊν, οἴποθ να πᾶνὲ δομίενεαᾶ 580} ἀδεας, 

ΟΑΌΜῦΒ 
Ὁ ἁπρ 51} πη δαβαγ 655 ὑπαῖ Ὀ]αβίς ἐπε οἰρῃΐ ! 
Ο πλγδὺ οοιηραβδοα Ὀν ἔποβὲ νυγοϊοῃεϑα παπᾶς ! 
Εαὶν ντοὐϊπ {Π|ς τὸ οὐδὲ θοίονο {πὸ Οοάς. 
Απα Ρὲα ἴὸ 5οῸ} ἃ θαπααοῖ ΤΠ ΘΡα5. ἀπὰ της! 

γος ἴῸΣ οἱ Θουτον5 [- -ἢγδὲ ΤῸΓ {πῖπο. {πδ πηΐποὸ ! 

Ηον παῖῃ ὑπὸ ἀοά, Κίηρ Βεομηῖι5. γαϊη αἱ τα 
Ππδὲ οἴγοκο-- -γεὺ τὰ ἢ] 655- --ἰς πὸ ποῖ οἷν Κίπ ἢ 1250) 

ΛΟΆΑΨΕ 
ΗΠονν δοιη" οἵ Ἰηροα ἰ5. στευθοανα ε]ἃ ἴ ἘΠ. 
Ηονν ϑ]Π] η-ογεαὰ ἢ ἘΕγδιηδα ἴῃ ἰδ τοῦ Υ 5. πηου] 
ΔΑ πϊρηῖν ΠΕ Πηὰν ΤΥ 50) ὈΕΘΟΠΊΘ. 
ποθ ἢ {πὸ ἽΠοΡραη νοὰστηῃς ἢῈ ὁρεεάειῃ ἐγ ἢ 
(υοϑεϊηρ ἐπὸ αιαστν ἘΣ Βυὲ πὲ ἐἂπ ὁ πδπσῇὲ 
ϑανθ νὰν ἢ (οὐδ! Βαΐπον, τῃν μάγὲ [Ὁ ἰς 
ΤῸ νᾶγπ ἢ. ὙΠῸ ψ}}} «4}} πη ΠΙ Πενυνν αν 
ΤῸ 566 πιὸ. ἅπα ΘΠ] πιῖπε Παρ θἾη 655 ἢ 

ΟΑΡΜῸΞ 
ΑἸὰβ ἢ θη νὰ ἃ’Ὲ ν ἄγε ψῃδὺ νὰ πᾶνε ἄομπεο. 
ΜΉ 8ογὲ ουοϑῖῦ 5Π8}} νὰ στίενε ' [Ὁ ἴο ΠΠξε᾿ ς ἐπά. γυρὺ 
Υε 5που]ᾶ ἴῃ ὑῃϊς 46] ϑοη 501} ἀθ 46. 
Υε 5Ποι]α ποῖ. ἐποιρὴ πη] 6 ςῖ. σοι 4}} ἀσοιγοῦ. 

ΛΟΆΨΕ 
γπαὺ 15. ποῦ ψῈ}} Ποτὲ ἢ---πνηαῦ ἐπαξ 68}15 Ὁ. ουἱεῦ: 

, ΟΑΡΜῸΞ 
ΕἸγϑ οὐδὲ ἔπι ἀρ ἐΠΐπθ ἐνὲ ἴο νόθον Πεϑάνεη. 

ΛΟΑΨΕ 
Ιο,. 50} ἠο. 'ῃν "4 πὸ Τοῦ {ποόγθον ἢ 

ΟΑΡΜΙΣ 
ϑθοθμη5 Ὁ {πὲ βϑηε ἢ Οὐ ΠΑΊΗ ἃ Πα σεα ἴὸ {πεὰ3 

ΤΟ 
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Ιοῦ 

ΒΑΚΧΑΙ 

ΑΓΑΥῊ 
ἐέ Ὠ λαμπρότερος ἢ πρὶν καὶ διιπετέστερος. 

ΚΑΔΜΟΣ 
τὸ δὲ πτοηθὲν τόδ᾽ ἔτι σῇ ψυχῆ πάρα; 

ΑΓΑΥῊ 
5 3 » “ » , 

οὐκ οἶδα τοὔπος τοῦτο, γίγνομαι δέ πως 
ἔννους, μετασταθεῖσα τῶν πάρος φρενῶν. 

ΚΑΔΜΟΣ 
Ἀ Ἀ κ᾿ δ γε ϑ Φ, ὃν ο κλύοις ἂν οὖν τι κἀποκρίναι᾽ ἂν σαφῶς ; 

ΑΓΑΥΎΗ 
. 3 , ,ὕ γιὰ Ψ Μ᾽ 7 

ὡς ἐκλέλησμαὶ γ ἃ πάρος εἴπομεν, πάτερ. 

ΚΑΔΜΟΣ 

εἰς ποῖον ἦλθες οἶκον ὑμεναίων μέτα ; 
ΑΓΑΥῊ 

χ ϑ᾿ ΤΥ ΄, ᾽ 3, Ὺ ΚΕ ΄ 
σπαρτῷ μ᾽ ἔδωκας, ὡς λέγουσ᾽, ᾿Εχίονι. 

ΚΑΔΜΟΣ 
, 5 ᾽ » “ “ 

τίς οὖν ἐν οἴκοις παῖς ἐγένετο σῷ πόσει; 
ΑΓΑΥῊ 

Πενθεύς, ἐμῇ τε καὶ πατρὸς κοινωνίᾳ. 
ΚΑΔΜΟΣ 

͵ , “ 3 » 

τίνος πρόσωπον δῆτ᾽ ἐν ἀγκάλαις ἔχεις ; 
ΑΓΑΎῊ 

λέοντος, ὥς γ᾽ ἔφασκον αἱ θηρώμεναι. 
ΚΑΔΜΟΣ 

5 - Ν᾿ “ , - 

σκέψαι νυν ὀρθῶς, βραχὺς ὁ μόχθος εἰσιδεῖν. 
ΑΓΑΥΗ 

"“ 7 Ψ, 7 " λίαν, “ 

ἔα, τί λεύσσω ; τί φέρομαι τόδ᾽ ἐν χεροῖν; 
ΚΑΔΜΟΣ 

" ᾽ Χ Ν᾿ 7] ΄, 

ἄθρησον αὐτὸ καὶ σαφέστερον μάθε. 
ΑΓΑΥῊ 

μ ω , "“, ξ ͵7 3.05 ΄ 

ορῶ μέγιστον ἄλγος ἢ τάλαιν ἔγω. 



ΤῊ ΒΑΟΟΗΑΝΑΙ 5 

ΛΟΆΥΕ 
Βερητον- -τῆοῦο πη ρ᾽ ἀ-Ἰπσθηξ πὰ γεν 116. 

ΟΑΡΜυΒ 
Ις τῃῖ5. ἀδ] νίαν ἐοβοίηρ νοῦ ἐῃν 9508} ἢ 

ΛΟΑΨΕ 
ΤῊ. σΟΙΡΓ ΠΟ πα [1 ποῖ: γνεῖ--γεὺ---ὴἰὸῈὸὸ ρᾶ5565. 
Μν Ἰαΐε πποοά---Ἰ ἅμ} οομηΐπηρ ἴο τὰν 561}. 

ΟΑΌΜῸΞΒ 

Οαποὺ Πϑαυκοη ἁπρῃξ ὑπο ἢ ΟἸθαυν εἀπεῖ τρὶν ἢ 

ΑΘΑΨΕ 
Ουν νοτάβ Ἰαΐε- ροκεη----αἴπου.  ἔουσεῖ ἴΠθηη. 

ΟΑΌΜΚ 

ΤῸ νπαΐ Ποῖιθεὲ οαπηδϑὲ ποῖ ἢ Ὀγ]4}- νης 

ΛΘΑΨΕ 
ἘΠ ΘΗ 5--ὐὔ ὑπὸ γα ρΡΌΠ-56 6 4, 6 9 Γ. 

ΟΛΌΜΟΌΞ 

Του Ραγοϑὺ---ἰη {πῖπθ ΠᾺ]1]5, τὸ ἐπ ν Ἰονα--ἀν ποῖ 3 

ΑΘΑΥΕ 
Ῥεηίπμειι-- -Ῥοῦπ οὗὁ μὴν ππῖοπ νυ} ἢ]5. 9106. 

ΟΑΌΜΟῸΞ 

ὙΥΠοβε μθδα-- -ρίοϑο ὕ-- - αὐ που Ὀθδυῖηρ ἴῃ Π]Π6 ΔΥΤῊ5 ἢ 

ΑΘΑΨΕ 
Α Ἰϊοπ᾽ 5---50 5814 {πδν νυ οἢ Πυπίδα 1. 

ΘΑΡΜΒ 
ΤῸ Κ ψ» 61} ἐμϑύθοη :--51η8}} σοῦ ]6 {Πϊς. το Ἰοοκ. 

ΔΟΘΟΑΥΕ 

12τ0 

ἈΑΠ-ἢ ! γυλαί ἀο 1 Ξ-.6ὁ Σ ὙΥΠδΐ θθδν [1 ἰπ τΐπὸ παπᾶς ἢ 1280 

ΘΑΡΜῸΒ 
6δ2Ζε. σαΖα οἡ ἴξ. ἀπηα θὲ ἴδποιι οουτῆδα, 

ΑΘΑΥΕ 
Ι566--τἷπὸ υὐἱζευτηοϑὶ Δη σι 5 δ ο6 ἰ5 τηϑ! 

1Οο9 



ΒΑΚΧΑΙ 

ΚΑΔΜΟΣ 
μῶν σοι λέοντι φαίνεται προσεικέναι; 

ἈΠΑΜΕ  ς 
», Μ 

οὔκ: ἀλλὰ Πενθέως ἡ τάλαιν᾽ ἔχω κάρα. 

ΚΑΔΜΟΣ 
᾿] 7 , ἊἋ ᾿ 7 

ὠμωγμένον γε πρόσθεν ἢ σὲ γνωρίσαι. 
ΑΓΑΥΗ 

ὔ », ΄ [οἱ 5 Ἂ 5 ,ὔ 

τίς ἔκτανέν νιν; πῶς ἐμὰς ἦλθεν χέρας ; 
ΚΑΔΜΟΣ 

ὃ ́7 ᾿] 2 40 ᾿] «ς ᾽ ) “ ᾿' 

ὕστην ἀλήθει, ὡς ἐν οὐ καιρῷ πάρει. 
ΑΓΑΥῊ 

,ὔ 3 

λέγ᾽, ὡς τὸ μέλλον καρδία πήδημ᾽ ἔχει. 
ΚΑΔΜΟΣ 

,ὔ 

σύ νιν κατέκτας καὶ κασίγνηται σέθεν. 
ΑΓΑΎΗ 

ν - “ὗν .] " 3 5 Ἃ " ) 

1990 ποῦ δ᾽ ὦλετ᾽; ἢ κατ᾽ οἶκον; ἢ ποίοις τόποις; 

ΚΑΔΜΟΣ 
π ᾿ ᾽ ,ὔ 7 “ οὗπερ πρὶν ᾿Ακταίωνα διέλαχον κύνες. 

ΑΓΑΥῊΗ 
,ὔ 4 “ ’ χ 

τί δ᾽ εἰς ΚΚεθαιρῶν᾽ ἦλθε δυσδαίμων ὅδε; 

ΚΑΔΜΟΣ 
5 “ Ν Ν ,ὔ ΄ 

ἐκερτόμει θεὸν σὰς τε βακχείας μολών. 
ΑΓΑΥΉΗ 

ς - » ἀν ες “ 7 ΄ 7 ἡμεῖς δ᾽ ἐκεῖσε τίνι τρόπῳ κατήραμεν; 
ΚΑΔΜΟΣ 

» Ἄ, “ ᾿ς δον ,7 , 

ἐμάνητε, πᾶσά τ᾽ ἐξεβακχεύθη πόλις. 
ΑΓΑΥΉΗ 

Διόνυσος ἡμᾶς ὦὥλεσ᾽, ἄρτι μανθάνω. 
ΚΑΔΜΟΣ 

ὕβριν γ᾽ ὑβρισθείς: θεὸν γὰρ οὐχ ἡγεῖσθέ νιν. 
ΑΓΑΥΗ 

Ν 7 Ἂς “ ΤΩ ,ὕ 7 

τὸ φίλτατον δὲ σωμα που παιδός, πάτερ; 



ΤῊΝ ΒΑΟΘΟΘΗΑΝΑΙΒ 

ΓΑΌΜΤΙΝ 

φροχης ᾧ τὸ {π0ὸ πον πκὸ ἃ Ποπ᾿ ας πολ 2 

ΔΟΛΥΕ 
ΝΟ!.- νγ7οΐσῃρα!... νγοΐομοα !. Ῥοηἐ δι᾽ ποεαα 1 ΠΟΙ! 

ΟΑΌΜῸ5 
ΟΥ̓ το Ρουθ ονὸ γθοορσηϊθοα οἵ {Ππ66. 

ΑΘΑΨΕ 
πὸ τυ ουθα ἢ ἢ Ηον οαῖηδ ἢῈ ἴο χτηΐπηθ παπᾶς 2 

ΟΔΌΜῦΒ 
Ο ρίξοοιις ὑσπιε]ν {Ππαὖ 50 τππτῖπηοὶν ἀαννη ! 

ΑΘΑΨΕ 
ϑρθακ ᾿ Ηδι τὴν Ππραγὺ δεῖς, νναϊτιηρ ἔον ᾿ς ἄοομι. 

ΘΟΑΌΜΟΒ 
Ποῖ "---ἰποῖ, ἀπὰ ἐΠπο56 τ᾿ ν οἰϑῦθυβ την θυ εα Πἴη}. 

ΑΘΑΨΕ 
ΠΡ ὸ ρου 56 α [νὸ ἢ---αὖ Ποπηδ. ΟΥ ἢ νας μας ἢ 

ΟΑΡΜῸΚ 
ΤΠ θτθ. πον Δοΐαθοι οὐοῦ Ὀγ ποι πᾶς ννὰς [ΟΓΉ, 

ΑΘΆΑΨΕ 
Ηον τὸ (πα θύομ ννοπὺ {Πι15. Παρ] 655 ὁπ 6 ἢ 

ΘΑΡΜῸΒ 
ΤῸ τποοκ ὑΠ6 Οοα πα ἐν νὰ υἶτεϑ 6 υυδηΐ. 

ΑΘΑΨΕ 
Βυὺ νε-- -[οὐ" ψιῃαΐ οαπθο ἐμ  ΠῈῚ Ἰουσπονεα νὰ ἢ 

ΘΑΌΜυΒ 
Υ8 νγεῦὸ αἰβίγαι σε : 41} ΤΠΘΡος νεπὲ Βαοοπδηΐ- να. 

ΔΘΟΑΨΕ 
Π1οηνϑαβ ἐπ πθα τ! [1 966 ἰδ πον. 

σΑΌΜῸΚ 
Υο Πουϊεα ᾿νἴτη. ννοι]α ποῖ 6] ον π οά. 

ΛΟΑΨΕ 
νου, ἔτ Που, ἰβ αν 50η᾽5 Ὀ6]ον ὁ φουθ ἢ 

19.) 



1300 

1910 

1320 

ΒΑΚΧΑΙ 

ΚΑΔΜΟΣ 
ἐγὼ μόλις τόδ᾽ ἐξερευνήσας φέρω. 

ΑΓΑΥῊ 
δ - ᾿ » ΄ [ο 
ἢ πᾶν ἐν ἄρθροις συγκεκλῃμένον καλῶς : 

ον Ἂκ Ἕ τὰν το ΠΣ ὮΣ τιν τ ΤΟ ἝΝ 

ΑΓΑΥΗ 
ἴω , ΤΡ [ 

Πενθεῖ δὲ τί μέρος ἀφροσύνης προσῆκ᾽ ἐμῆς ; 
ΚΑΔΜΟΣ 

ἐκ εν δ.ἢ τὖλ Ἡ γτὰ 2 ΄ , ὑμῖν ἐγένεθ᾽ ὅμοιος, οὐ σέβων θεόν. 
Ν [ο Ἁ) 3 7 7 τουγὰρ συνῆψε πάντας εἰς μίαν βλάβην, 

ὑμᾶς τε τόνδε θ᾽, ὥστε διολέσαι δόμους 
κἄμ᾽, ὅστις ἄτεκνος ἀρσένων παίδων γεγώς, 
τῆς σῆς τόδ᾽ ἔρνος, ὦ τάλαινα, νηδύος 
αἴσχιστα καὶ κάκιστα κατθανόνθ᾽ ὁρῶ, 
ᾧ δῶμ᾽ ἀνέβλεφ᾽, ὃς συνεῖχες, ὦ τέκνον, 
τοὐμὸν μέλαθρον, παιδὸς ἐξ ἐμῆς γεγώς, 
πόλει τε τάρβος ἦσθα" τὸν γέροντα δὲ 
οὐδεὶς ὑβρίζειν ἤθελ᾿ εἰσορῶν τὸ σὸν 

7 7 Ἂ » ς,7 Ά κάρα" δίκην γὰρ ἀξίαν ἐλάμβανες. 
“ Ρ] , ν' » 7 

νῦν δ᾽ ἐκ δόμων ἄτιμος ἐκβεβλήσομαι 
ς ΄ ς , ἃ Ν ἐ 

ὁ Κάδμος ὁ μέγας, ὃς τὸ Θηβαίων γένος 
ἔσπειρα κἀξήμησα κάλλιστον θέρος. 
ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, καὶ γὰρ οὐκέτ᾽ ὧν ὅμως 
τῶν “φιλτάτων ἔμοιγ᾽ ἀριθμήσει, τέκνον, 
οὐκέτι γενείου τοῦδε θυγγάνων χερί, 
τὸν μητρὸς αὐδῶν πατέρα προσπτύξει. τέκνον, 
λέγων' τίς ἀδικεῖ, τίς σ᾽ ἀτιμάξει, γέρον; 
τίς σὴν ταράσσει καρδίαν λυπηρὸς ὦν; 
λέγ᾽ , ὡς κολάζω τὸν ἀδικοῦντά σ᾽, ὦ πάτερ. 
νῦν δ᾽ ἄθλιος μέν εἰμ’ ἐγώ, τλήμων δὲ σύ, 
οἰκτρὰ δὲ μήτηρ, τλήμονες δὲ σύγγονοι. 



ἸῊΕ, ΒΑΟΓ ΗΛΑΝΑῚΙ 5 

ΓΑΌΜΟ 

ΕΠ ον ἐὸ 1 Ρ»δαν τ, Ὁν παρὰ “οαγο ρ ΤΟμ6. 

ΔΩ͂ΛΔΥΕ 

[5 1 41} γϑϑῦν πεζοι Π1}}» τὸ πὰ} ἢ 3.) 

ΟΛΌΜἙ 

[Υ̓́ 6ὰ.---πονν Ι κα4α ἐπογοῖο ἐπὶς ἀθαν- ον ποδλά.] 

ΑΘΑΨΕ 

Ἰθυῖ --ἰα τὰν [ὉΠ ν ναὶ ννὰβ Ῥρηί ποι ραν ἢ 

ΟΛΌΜΒ 

Ηδε νὰς 9 γ6, τονϑυίηρ ποῖ ἐΠ6 Οοά. 

Ὑγ1}ὸ ἐμπουοίονο ἴπ ὁμὸ το! ο ν πϑἸτηθα νοι ἃ}}. 

Υοιι. ἀπα ἐπὶς ρυΐηςο. 50 ταϊππο 41} Οαν Ποὰσ6 

Απᾷ πο. πὸ πα πὸ πο 1] ἃ οἵ τπθ ον. 

Ὑγ}Ὸ 566 πον. ντοιομϑα ἀαδυρηζον, {Πϊ5 {πὸ ἔστ ῦ 

ΟΥ̓ τὰν ποθ} ΠΟΥ ν πα ἔοι} ν 5] 8 1ῃ. 

Τὸ {πδὸ οὐν Ποιὸ Ἰοοκεοά ἀρ. Ὁ 505. ἐπ βἔδν 

ΟΥ̓ τοΐπε οἱά μ4115 : τὰν ἀαπρῃξενς οἤερτίηρ ἔΠποιι. 

Τ Ποῖ νιαϑὶ {πὸ οἰϊγ᾽ 5 ἀγϑδὰ : νὰβ ΠΟῚΘ ἀατεα τοοκ 1310 

ΤΠε οἷά τπᾶπ. ποπὸ ὑπαὶ τὰγποα ἢ]5 Θγ 65 ἢ {Π6ε6. 

Ο ρα ]]απὲ Πποδα "---ἔποι Βαάϑοὶ ψ 6 }} τεαυῖϊτοα Ὠϊπηι. 

Νον ἔοχα ταΐμδ ΠΆ115 5Π8}} 1 ἴῃ ῃασηα θὲ οαβί--- 

Οαάμνις ἐμὲ στοαῖ, νΠῸ βονεα {ΠπῸ οοεα οἵ ΤΠ οΡος. 

Απᾷ γϑαρεά ἐπε ροοα]οβὶ παυνοβ οἵ τΠ6 ψο ]Ἱα. 

Ο Ρεϑε-βεϊονεᾷ !--ἴου. ἐποιρὴ ποῖ θ6. ΠῸ ΠΊΟΥΘ. 

ΤΉοιι 5Πα1} 6 οοππίθα θεϑι-θεϊονϑά. Ὁ ἐμά. 

ΤΉ ψΠῸ 5Πᾶ]} [0 π4]6 πεν δῚ τποῦὲ τὴν Ποδά. 

ΝΟΥ Οἷα5Ρ ἃπα (4}} μη6 “" Μοΐποις αι μου. οὨ1Πἃ. 

Οὐγίηρ, “ΠΟ. ΥΌΠΡ8 ἔθ. αποϊθπε ; -οσπϊς {Ππ6Ὸ 

γγΠο} 1320 

Ὑ7ὦ20 νοχϑίῃ {πδὸ ἕο ἔγοόιθ]ε ἐπῖπο ἢδανῦ 5 ΡΘδοο ἢ 

ϑρϑακ. παῖ Τ τὰν ὉΠ Ε156 ἀπὸ στόοπρ'. τὴν 5ἰτθ. 

Νον ἅτ 1 ἀπρ 5}- οἰ οΚοα, πυτεϊοῃ θα ἔδοιι. ἡ 

γγοοῦα] τῆν τποΐμεν. ἀπα ΠΟΥ οἰβῖθυβ ντειοπμρα ! 

Ε13 

ΥΟΙ.. ΠῚ: Ι 



1330 

1340 

ΤΙΤ4 

ΒΑΚΧΑΙ 

}] αν} ἢ ,ὔ ς Ὁ 

εἰ δ᾽ ἔστιν ὅστις δαιμόνων ὑπερφρονεῖ, 
Ἵ “ΟΥ » ͵ὔ 7 Ῥ ὔ ΄ 

εἰς τοῦδ᾽ ἀθρήσας θάνατον ἡγείσθω θεούς. 
ΧΟΡΟΣ 

- 3, Ὁ 7ὔ 

τὸ μὲν σὸν ἀλγῶ, Κάδμε: σὸς δ᾽ ἔχει δίκην 
παῖς παιδὸς ἀξίαν μέν, ἀλγεινὴν δὲ σοί. 

ΑΓΑΥΉΗ 
3 , ς “ Ν “9 ὧν ΄ 

ὦ πάτερ, ὁρᾷς γὰρ τἄμ᾽ ὅσῳ μετεστράφη. 

ΌΧΙ Ὰ 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ξεν τε ὁ ταεζερε ἔΥ κὸν ἐκ ζν) ΞΕΕ 7 Ὁ δ. 8: 

δράκων γενήσει μεταβαλών, δάμαρ τε σὴ 
ἐκθηριωθεῖσ᾽ ὄφεος ἀλλάξει τύπον, 
ἣν "Ἄρεος ἔσχες “Δρμονίαν θνητὸς γεγώς. 
ὐαὲ δὲ μόσχων, χρησμὸς ὡς λέγει Διός, 
ἐλᾷς μετ᾽ ἀλόχου, βαρβάρων ἡγούμενος. 
πολλὰς δὲ πέρσεις ἀναρίθμῳ στρατεύματι 
πόλεις" ὅταν δὲ Λοξίου χρηστήριον 
διαρπάσωσι, νόστον ἄθλιον πάλιν 
στήσουσι" σὲ δ᾽ "Αρης “Δρμονίαν τε ῥύσεται 
μακάρων (ἢ ἐς αἷαν σὸν καθιδρύσει βίον. 
ταῦτ᾽ οὐχὶ θνητοῦ πατρὸς ἐκγεγὼς λέγω 
Διόνυσος, ἀλλὰ Ζηνός: εἰ δὲ σωφρονεῖν 
ἔγνωθ᾽, ὅτ᾽ οὐκ ἠθέλετε, τὸν Διὸς γόνον 
ηὐδαιμονεῖτ᾽ ἂν σύμμαχον κεκτημένοι. 



ΤῊΝ ΒΑΟΟΦΗΑΝΑΙ ΚΒ 

ΠῚ δὴν τπᾶπ ὑπθγὸ θῈ ὑπαξ βοοσης {π6 (ἰοὐς, 
ΓΠἰς τα πη 9 ἀδαῖῃ Ἰοὺ πὰ ποῖθ. ἀπ 90 ΡὈο! δνα. 

ἙΓἩΟΘΗῸΚ 
(πάχη, ἔθου ἔπ 1 σγίονο. ΤῊν ἀδιρ] ον 5 501 
Ηδῖ} θὰΐ γ1π8ὺ ἀοοιη---γεῦ οὐπ16] ἀθοι ἴον {Π 66. 

ΑΘΛΑΥΕ 
Βαῦμοσ, ἔποι οθοϑῦ ψνῃᾶῦ οἤδηρο Παΐῃ ρᾶβθθα ΟΥΘΥ 

1η6--- 

[Α Ἰαῦρὲ ρογύϊοη οὗ ὕπθ ραν πᾶβ ἤοῦα Ὀθθῃ ᾿Ἰοβῦ, οοῃίδιηϊης 
(1) ὉΠπ6 Ἰαπηθπῦ οἵ Ασανθ Ἥνϑὺ Π6Ὶ 80η ; (2) ἃ ἴεν 11π68, Ῥτοὸ- 
ῬΔΌΪν ὈΥ ὕὉπ6 ΟἼοσιβ, δηποιποὶηρ ὕπΠ6 ἀρρθᾶγαποθ, ἴῃ ἢ 15 
5Πᾶ}06 ἃ5 ἃ (ἀοά, οἵ ΠΙοην Βα ; (3) Π6 σοομημηθηοοπηθπΐ οὗ 
Το  γβιι8᾽ ΒΡΘΘΟἢ,, ἴπ γῃ]οἢ μΠ6 Ροϊηΐβ ουὖύ ονν ῬϑηςΠοιιβ᾽ 51Π 
Πᾶ5 ργονϑᾶ 185 ἀθϑύγιουοη, ον ραν δημα ΠΟΥ ϑἰβύθυβ ᾶνϑ. 
ὈΥ {Π6}} ἘΠΡΘ]Ιοῖ, ᾿ηνοϊνθα ὉΠϑιηβοῖνοβ ἴπΠ 5 ῬΕΠΙΒΠΙηθηῦ, 
Δ] νν1}1] θ6 χα θα 01] ἀραίῃ ; δη πον (δ πὰ ΠΙΠΊ5617 πτβῦ 
ΒΌΠΟΥ ἢ Πὶβ ποῦβθ, ΠΟ Π6 514}]} νψδᾶηήθυ δχι θα ἔγομη 
Ηδ61185,---[πθ Ῥογύϊοη ῬΓΘβουν θα οομηηθηοπσ ἢ {Π6 Ργο- 
ῬΠΘΟΥ οὗ 5 νγεϊγα ὑγαηβέογτηδύϊοη. 

ΒΙΟΝΥβῦ8 
- Ποῖ ἴο ἃ βευρεπῦ 5Π410 θὲ ομαησδα: ἔῃν νἹδ 1330 
Ηδιτηοπία. Αὐαβ᾽ οἢ1]4, Ποῖ ἔποι αἰαὶ ννεὰ 
ΠΕ η τῆϑῃ, δ υιτεα 5Π4}}] ἴο ἃ 5π8ΚῈ θὲ σπαηρδά. 
“Ποῖ ψΊ ἢ ἢν να 5Π4}Ὁ ἀτγῖνε ἃ νυ] οἵ βἴδευς 
ΤΙ δαϊηρσ ὈάγΡασῖς Πογάθβ, Ζαειβ᾽ οὐᾶοϊα βαίτῃ, 
Απα τὴν ἃ οἷζν ψτἢ ν οοὰππί!εβ85 Ποϑὺ 
54} 586 κ; Ὀαῦ ψῃθη πεν Ρ]α ΠΟΥ [,οχίαβθ᾽ 5ΠΥ]Π6. 
ΤΠΘη 5Π4}} πεν σοῦ ποιὰ Ὀἱζίει. ΠΟΙ 6-ὙΘ 7]. 
ΤΉΕῈ δπα Ηδιτηοηΐα 5Π4}} ΑΥδϑ βάν, 
Απα 54 Ὀ]15} ἴἰπ {ῃε6 ΒΙεοοδα [πα γοῦν ᾿ἶν65. 
ΤῊΙ5 βὰν 1, οἵ πὸ πιοῦΐα] ἴδμεν ὈΟΥΉ. 1340 
Ἰϑοηγβαβ, θα οὗ Ζευβ.Ό. Ηδα γε Ὀυΐ ᾿δαγηΐ 
βάοτη, ψ μαὺ ἰἰπηε γα ννου]α ποῖ, γε μδᾶὰ θδϑϑη 
ΒΙεςῦ πον. νυ ἢ Ζειιϑ᾽ 50. ἔθου σοι ΟΠδιηρίοη σαϊπθϑα. 

Ὁ ἘῸΥ ργεβουν θα ἔγαστηθηΐβ οὗ {18 Ἰοβῦ Ρογίίοῃ, 566 4ρρεπατ. 

Ὁ ὅν 
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ΒΑΚΧΑΙ 

ΑΓΑΥῊ 
,ὔ ᾽ὔ » ͵7 

Διόνυσε, λισσόμεσθά σ᾽, ἠδικήκαμεν. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ὄψ᾽ ἐμάθεθ᾽ ἡμᾶς, ὅτε δ᾽ ἐχρῆν, οὐκ ἤδετε. 

ΑΓΑΎΗ 
οὶ 7 ΄“ ο.) ἊΝ ᾽ Σ} Ἵ 7 

ἐγνώκαμεν ταῦτ᾽" ἀλλ᾽ ἐπεξέρχει λίαν. 

ΔΙΟΝΥ͂ΞΟΣ 
Ν Ἁ Ἂ, [2 “ τ ἣ ΄ [ 

καὶ γὰρ πρὸς ὑμῶν θεὸς γεγὼς ὑβριζόμην. 

ΑΓΑΥῊ 
2 Ν ᾿ Ἃ ᾿] . “ “ 

ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
΄ ΄ Γ ᾿ ς Χ Ἂ , , 

πάλαι τάδε Δεὺς οὑμὸς ἐπένευσεν πατήρ. 

ΑΓΑΥῊ 
“ ΄, 

1350 αἰαῖ, δέδοκται, πρέσβυ, τλήμονες φυγαί. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
7 “ , ., Ὁ » 7, Υ 

τί δῆτα μέλλεθ᾽ ἅπερ ἀναγκαίως ἔχει ; 

ΚΑΔΜΟΣ 
ἊΝ ΄ ς 2 Ν ", 7 ὦ τέκνον, ὡς εἰς δεινὸν ἤλθομεν κακόν, 
[πάντες], σύ θ᾽ ἡ τάλαινα σύγγονοί τε σαί, 
ἐγώ θ᾽ ὁ τλήμων βαρβάρους ἀφίξομαι 
γέρων μέτοικος" ἔτι δέ μοι τὸ θέσφατον 
εἰς ̓Βλλάδ᾽ ἀγαγεῖν μειγάδα βάρβαρον στρατόν. 
καὶ τὴν Άρεως παῖδ᾽ “Αρμονίαν δάμαρτ᾽ ἐμήν, 
δράκων δρακαίνης φύσιν ἐ ἔχουσαν ἀγρίαν 
ἄξω᾽ πὶ βωμοὺς καὶ τάφους Ἑλληνικούς, 

1360 ἡγούμενος λόγχαισιν' οὐδὲ παύσομαι 
κακῶν ὁ τλήμων, οὐδὲ τὸν καταιβάτην 
᾿Αχέροντα πλεύσας ἥσυχος γενήσομαι. 

ΑΓΑΥῊ 
οὶ ͵7 ᾿] Ν Χ - “- Ψ 

ὦ πάτερ, ἐγὼ δὲ σοῦ στερεῖσα φεύξομαι. 
τι6 



ΤΗΝ ΒΑΟΟΒΑΝΑΙ 5 

ΛΟΛΨΕ 
᾿)]ομν ϑα5, 6 θόθοες! δε "- τὸ πᾶνὸ σἰηπθα. 

ΠΙΟΝΎΥΞΒΙΝ 

Ἴοο Ἰαΐο γὰ Κῆον τηθ. ὙΠῸ Κπονν ποῦ [ἢ νοι ΠΟΙ. 

ΑΘΑΨΕ 

ΜῸὸ Κηοὸν ἰᾧ: ὑαΐ τῃν νΘΠΡΘΔΠΟΟ Ράββεῖῃ οιϊπες. 

ὈΙΟΝΥΒῸΞ 

Ι πὶ ἃ ἀοά: νὲ αἰα ἀδβϑρῖῖο ἴο πια. 

ΛΔΟΛΥΕ 

1ι πἰς ποὺ ὑπαὶ ἴῃ νταΐῃ οὐκ 6 ἃς 1161]. 

ιν υβῦξ 

ΤΠοηρ δἴποε τὴν αΐπευ ζει. ογαϊπηθα {Π|5. 50. 

ΑΘΑΥΕ 

ΑἸὰς δ οἷν νοΘἵα] εχὶ]ε 5 ἀθΟ. 15 ἜΤΕΙ 

ὈΙΟΝΥΒΌΞ 

γὴν ἐπθη ἀεἰὰν πε ἔαϊε ἐμπαῖ παρᾶς πϑὲ θὲ ἢ [ Ἱ!. 

ΟΑΡΜΚ 
Ἰλαιρηζεν, ἴο νΠὰὶ ἀγθδα τηΐβευν ἅγ6 πνῈ ΘΟΙη6.--- 
Υεϑᾶ. Ἀ}1, ὑποῖιι ἃπαὰ ἰῃν εἰβίευβ-- τος 15 ὑπδὸ ἢ 
Απᾶ 1 8ἢ τὴ6 !- - στητιϑὺ νἱϑῖῦ 4116} ΤΉ6Ὴ. 
ΑΞ ργον-Παϊγοα 50] σου. [1 8η) ἀοοιηθα νυ Πα] 
Οἡ τοοκβ ἴο ᾿ϑδα ἃ τηϊηρ] θα αἰΐθη Ποϑῦ: 
Απὰ Αγοβ᾽ οἢ1]α., Ηδγιιραιέοι ΙηΥ Ὁ], 
Ι͂η βευροπὶ ἔοσγμη 5Π4}} 1. ἃ βεσρεπί, ᾿ἰεδα 
Αραϊδθ οὐὐν Η 6 ]]1δο᾽ αἰΐαγβ ἀπ ΠΟΥ ΤΟμΏ5. 
Οδρζαϊηϊπρ 5ρθᾶνβ. πα 1 51Π8}} ἢπα πὸ τοβὶὺ 
ΕΎΟΠ νγοθ5, 85} ποὺ ὑπαΐ ἀον Π- ΤΠ 5 ἢ] 5.6 8 Π} 
ΟΥ ΑἌμεέγοι 5Π4}} 1 οὐοβ5 ἀπ θὲ αὐ ρεέᾶςε ! 

Ααλνε - 
ΟΡ οἵ ἀπεὸ, ἀπο τ, Ἔχ θα 5ΠᾺ}} 1 ΡῈ! 
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δ0ὺ 

'ΒΑΚΧΑΙ 

ΚΑΔΜΟΣῚ 
τί μ᾽ ἀμφιβάλλεις χερσίν, ὦ τάλαινα παῖ, 
ὄρνιν ὅπως κηφῆνα πολιόχρως κύκνος ; 

ΑΓΑΎΗ 
“ ε 7 7ὔ 5 7 

ποῖ γὰρ τράπωμαι πατρίδος ἐκβεβλημένη ; 

ΚΑΔΜΟΣ 
Ξ , 

οὐκ οἶδα, τέκνον" μικρὸς ἐπίκουρος πατήρ. 
ΑΓΑΥῊ 

χαῖρ᾽, ὦ μέλαθρον, χαῖρ᾽, [2] πατρία 

πόλις: ἐκλείπω σ᾽ ἐπὶ δυστυχίᾳ 

φυγὰς ἐκ θαλάμων. 

ΚΑΔΜΟΣ 
-» “τὰ ἕω Ν ,ὔ στεῖχέ νυν, ὦ παῖ, τὸν ᾿Αρισταίου 

ων κυ Χ ΒΕ κὸν ΩΣ Ἕ Ἃ 

ΑΓΑΥῊ 
στένομαί σε, πάτερ. 

ΚΑΔΜΟΣ 
κἀγὼ σέ, τέκνον, 

καὶ σὰς ἐδάκρυσα κασιγνήτας. 
ΑΓΑΥῊ 

ἴω 5 

δεινῶς γὰρ τάνδ᾽ αἰκίαν 
Διόνυσος ἄναξ 
τοὺς σοὺς εἰς οἴκους ἔφερεν. 

ΚΑΔΜΟΣ 
Χ Χ Ψ Ν Ν ΄ - καὶ γὰρ ἔπασχεν δεινὰ πρὸς ὑμῶν, 

ἀγέραστον ἔχων ὄνομ᾽ ἐν Θήβαις. 
ΑΓΑΥῊ 

χαῖρε, πάτερ μοι. 
ΚΑΔΜΟΣ 

νι Ν ωκ ,ὔ 

χαῖρ, ὦ μελεξα 
θύγατερ. χαλεπῶς εἰς τόδ᾽ ἂν ἥκοις. 



ΤῊΒ ΒΑΓ ΟΟΘΒΩΒΑΝΑΙ 5 

ΟΑΌΜΟἙ 

Πν οὐδὺ ὑΠ|Π 6 ἈῚ5 θοῦ πὸ. Πα} ] 655. σΠΠ ἃ " 

ΤᾺΚὸ ν ἢ ϊξο νὰ ἙΟΠευ βῃίηρ ἔς. ΠΟΙ ρΡ  ε55. 511 ὦ 

ΛΟΑΥΕ 

ὙΠ Βον οὰπ 1 ἴα. ουξοαδὲ ἤτοι τὴν ἰαης “ 

ΟΑΟΜ 5 

ΙΚπὸν ποῖ, οΠΠ]4. ὅ1|8}} ΠεῚΡ την αι θεν 15. 

ΛΘΑΥΕ 

ἘΆγΟν 611, ταΐπο ποιμε ; ἔσαν}, νὰ οἰδν- ον 5 

Οἵ [Αἰ μου ᾿Ξ [πὶ ἀπρτθἢῃ οἵ ἀἘβρΡΑ ΙΓ 

ΙῬᾶθ5 ἃπ Ἔχε ἕλοι τὴν Ὀγ44] θοννο 5. 1370 

ΟΑΡΜ 5 

ΟὨΠ4, ἴο με μ4}}5 οὔ Αὐίβίδθιιβ ἔλγε : 

ΑΡΙ46 ποι {πεγα. 

ΛΘΑΥΕ 

Ιτποὰτ ὑπ66. [αὐπον ! 

ΟΑΡΜῸΒ 
ΟὨΠ4. 1 ππθὰγη ἴον ὑΠπεὸ ; 

Απᾷ ἔουν τῃν οἰβίευς 4ὸ 1 νεὲρ ψ1Π8]. 

ΑΘΑΥΕ 

Εον Πἰοπγϑιιϑ᾽ ὑυυληπΠοιι5. τη) δὶν 

Μοὶ ἔδαγ αν παῖ οαιισεα ΠΡΟ ἀπῖπε Π8]} 

ΤῊϊς 5Πδτηδ ἴο [Ἀ}]. 

ΟΑΡΜ5 

Υξεα, ουΐγαρε ἴοα] ἴο Ἠΐτη οἵ νοι ννὰβ ἀ0η6. 

Ιη ἐμαὶ Ἠϊς πάτα ἴθ ΤΠΕΡ65 νὰ Π6] ἃ 1π 5601. 

ΑΘΑΥΕ 

ἙΆγεν 61], τὴν ἔ ΠΕ Υ. 

ΘΑΡΝΜΒ 
Εάγεν 611, Πρ] 655 ὁΠ6. 

ὙΠῸ πο ΟῚ 5841} ἴτε νν ]], ἐνθυσηογε ἔου]οτη ' 1380 
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ΒΑΚΧΑΙῚ 

ΑΓΑΥΉΗ 
" ὍΣ δ. ὔ 

ἄγετ᾽ ὦ πομποί με, κασιγνήτας 
“ 7] ᾽ν] 5 ΄ 

ἵνα συμφυγάδας ληψόμεθ᾽ οἰκτράς. 
ἔλθοιμι δ᾽ ὅπου , 

7 ὑν᾿ Ν , - ἀν ΑΚ μήτε Κιθαιρὼν μιαρός μ᾽ ἐσίδοι, 
μήτε Κιθαιρῶν᾽ ὄσσοισιν ἐγώ, 

τὴν Ἂ “ 5 ᾽ 7 

μήθ᾽ ὅθι θύρσου μνῆμ᾽ ἀνάκειται: 
Βάκχαις δ᾽ ἄλλαισι μέλοιεν. 

ΧΟΡΟΣ 
- ὔ 

πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων, 
Ν 3᾽...5 Δ ΄ ,ὔἹ 

πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως κραίνουσι θεοί: 
Χ Χ , ᾽ ᾿ 5 ,ὔ 

καὶ τὰ δοκηθέντ᾽ οὐκ ἐτελέσθη, 
τῶν δ᾽ ἀδοκήτων πόρον ηὗρε θεός. 

Ι͂ 3.5, 7 ͵ - 

τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 



ΤῊ ΒΑΟΟΘΗΑΝΑΙ 5 

ΔΟΑΨΕ 

ὡς ψο, ἴο ΤΥ 519 ΓΟ. 5 σις 16. 

ΜΙΝ οι ρα ἴθ 5 πὶ Δ ἢ 5 6} Ὁ 5. ΤΟΥ͂. 

Ο {πὰ αν 1 ρῆϊ πίε της 
πον ἀοουοδα (Πα υ 5Π4}} ΙΘῸΚ ποῦ οἱ ἢ. 

ΝῸΡ 1 νΠΠ πη Ἔν 5. 5Π8}} ΟἸ ΕΠ ΔΘ ΤῸΝ, 566. 
ὙΠΟ Ὲ ΘΙ ΟΥ]Α] '5. ΠΟ 6 οἵ ὑπὸ ΤΠ ν ϑιθτοθ ΩΓ! 

Βε {π656 πηΐοὸ οὐπεὺ Βα οΠαα]5 6. 

ΓΗΘΗΞ ᾿ 
Ο τἀπὸ νουκ οὗ ἀπε Οὐάς-- ἴ τὰ Ὁ] ἃ νυῖσδο ὑπὲν 

ΤΕ ν 64] ἐπ θη : 
ΜΔ] ἃ {πίη ἀπ πορεά- ον ἐπε Οὐάς το ἀςοομι- 

ΡΠ 5Πῃνθηΐ Ὀτίηρ. 

Δα {πε τπίηρς ὑπαὶ νὸ Ιοοκεα ον. ἐπ. Οὐες ἐεῖριι 
ποΐ το {π1Π] ἐπ η ; 

Δπα {πὸ ρα ῃς απ σον πος ΟΥἹ Οὐ] ὄγεβ, ἔπ σας τη- 
568} {Π 6]. 

50. 6}} ὑΠ|5 παν ν ΟἸ]οιι5 ΤΠίπρ. 

[Βχοπηί ΟΜΝΕΣ. 

[21 
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ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΤῸ ΤῊΝ ΦΒΑΘΘΟΗΆΝΑΙ Β,.} 

Α ὑΡὲν {γτϑριηθηῦβ, σίνθη Ὀθίον, οὗ ὑπ Ἰοϑῦ ρογῦύϊοῃ. οἵ {1Π6 
βαῤεδιας αν θθθη οο]]θοίθα, Ομ θῆν ἴγόοι ὑΠ6 Οἠγέδένϑ ᾿αέλογιδ, 
ἐεῳ ΓΘ αν δὐπρια ἄγϑιηδ, ἔα 156 ὴν αὐὐυ!θαΐθα ο ΟΥ̓ΘΡΟΥΥ 
ΝΖ ηΖο 8, σἸ νῚηρ 8 Ὡοοουπῦ οὗ ὑΠ6 οἱ οιτηβύδποθα οοηηθούθα 
νυ ὑΠ6 Ῥϑβϑίοη οὗ ΟΠ γιϑῦ, πα ΟΠ ΒΙΒΌΙρ᾽ οἵ ἃ ἐδηέο οἵ νϑυῦβϑβ 
τ ΚΘ οπΙοῆν ἴγοιῃ ὕπ6 βαοσεδαο, ἐβεβιι5, πα 7 γοασο8᾽ (Τ ὙΎΤΤΘΙ], 
[αὐτοαπούϊομ ὕο 5 δαϊυθίοη οὗ ὑπ6 δαεολαε). 
ΤΠ 11π65 τη κοα 44. την 6 ὕδΚθὴ ὃἃβ8 ἔγοιὴ ὉΠ 6 5ρθθοὴ οἵ 

Αρδνθ ; ὕποββ πῃηδυκϑα 7)., ἃ5 ἔγοτη ὑπαῦ οὗ ΠΙΟΠ 515. 

. Το πα ἃ ἄοομ οὗ γϑπαϊηρ τα δῦ ὑη6 τόκα... .} 

γΒδῦ ΘΟΡΡ56 15 ὉΠ15 ὑπὰῦ 1) τη ]Π6 Δ. ΠῚ5 1 Οἶδδρ ἢ 
Ηονν 51|8}} 1 Ῥυ 8885 Βϊτη- -υγοθ᾿ 5 1ὴ6 !---[6 πα ον 
[σπηῦο τὰν Ὀγραϑῦ ---ἰὴ νν δύ νυ 156. νν 81] ΟΘΥ' Ὠ]ΠῈ ἢ 

ις Εον, 84 ταϊηθ6 ἤδη Γθοθῖνθα ποῦ τη1Π6 ΟΥ̓ Ο1586. .. 

Τὸ γϑῃα ἴο εὐΐοι ἔγασιηθηῦβ ον υν [πὴ 

ΚΚΊββίηρ ὑΠ6 5ῃγθαβ οὗ ἤθϑβῃ νυ 10 ἢ} οπο6 1 πα 566 

Οὐοιη6, ἃποϊθηῦ, 0815 ὉΠ} 166- ΠΡ] 655 ΒΘ ΥΟΥ 5. Ποδά 
Οομροβθ νγ8 Γανθυθῃῦςσ, δ πα 8411 0Π6 ἔτ ϑιη8 
1ν να ὑορθύμου, ἴδ ἃ5 ἴῃ τι 1168. 
Ο Ρεβύ-εϊονὸὰα ἴδοθ, Ὁ γοιίμα] ΟΠ 6 οῖς 
10, να 0815 νϑϑύῦπνθ ἀο 1 νϑ 1] {π|π6 Πϑδᾷ, 
Απα {Π6856 ὕῃν Ὀ]οοα-ὈΘ 8Ό16 6, ἕαγγονν βου τ α 
Τλιη 5 : ε ᾿ : : 

 Ποβ ἴβ 06 πιᾶπῦ]8 ὑμαῦ 5881} 5ῃγουα ΠΝ ἔογτν 
ΑΒ, ψ  οβο ὑΠ6 μαη5 ὑπαῦ πονν 5681] ὑθ πα {Π66, 50 

1 Ῥ,οιη Πμποΐδῃ. 2 Ῥγοχὴ {Π6 ΒομοΙ δῦ το ΑὐἸβύορ δ οδ᾽ ΡΠ μές. 

ΤΩ Ζ 



ΑΡΡΕΝΟΙΧ 

ὦ. δ ἀδνθα ὑπθ ομδῖπ, ἢ8 ἀδυϑα ὑπ βοοῆϊμηρ ννονὰ.. 

ΤΗΟΥ ὙΠ ΐοἢ 5μου] 4 πᾶνθ Ὀδθὴ ἰδϑύ ἴο 51 Ὁ μΐτη, 51δνν ἘΣ ῊΣ 

ΑἹ] τπῖβ δύῃ γοη τῖϑ βυϑεγθά εἰσηθθοιβῖν. 

ρα, δηα {ῃ6 παύϊοπ᾽ 5 ἀοοπὶ 1 ν01}} ποῦ 166 -- 
Τὸ Ιϑᾶνθ γοη ον, ἃ 5151 ἴο ἃ]16 Π]6Π, 
Τὸ Ρᾶ85 ἴο τηδην ΟἸὔϊ65 νυ θυ] ην, 
Ῥγαρρῖηρ ἃ γοῖκα οὗ ὑπγϑ]άοπὶ νγοθ ἔα] ν, 
Ὑγαγ-οαρύϊνϑβ, ἀγα] ς᾽ ΤΠΙΒΘΥΥ 5 ΟῸΡ ἴο {Π6 ΠΝ 

γᾶ, ̓ ἼΠον τππϑῦ θάνε [15 οἷξν, δχρίαϊθ ; 
ΤῊ ἰτηρίὶουβ ΡΟ] αὐϊοη οὗ ΠΪβ πη Γ6υ, 
Απα 866 ΠΟ τῆοΓ6 ὑποῖῦ οὐ ἰαὰπη6---(ἀοὐ ἔονὈ]α 
ΤΗδῦ τη γθγουβ Ὀν ὑΠ6ῚΓ ν᾽ οὔ πη5᾽ στᾶνϑβ 5Ποα] 116 : 

ΑἸ] ΕΥΨΟΝ ἔποα ἴου τηπεὺ βαδον ὙΠ Ι (611. 
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τί αν, 7) δου χὸν ̓ Ὅ. 5 πὴ "Ὁ 

Ἷ ᾿ ἌΝ ἜΗΝ ἫΝ ἮΝ ΉΜΥ ἘΝ ἐν δα, λῶν Ψ» Ὁ: 
ΥΩ ΣΝ τον ΣΌΣ το, ἐπ 7): τ ΚΑ Οὐτν δ. ΤΑῚ ἀπ ράτον ἐς τ ΛΜ ἐπ " 

ἼΡ ἐκ ὅῳ ψβῆων ἐμ ζενρηοθᾳ ων ἦ ΤῊΝ 
! 

ἍΝ ἦν ἀκμάζον δὲ αν ΩΝ Μ ἠδ, ψηϑωνα ἀννο Ἐρωαα ἢ 

ΠΝ ΎΝΝ τόν ἀνάρλνκνς φὐήα ΠΝ Ἰχώρλόων δ νδ ἐϑὶ ἢ 
ΠΟ δ ν ν  ν 1" Οὐρανόν» ον γοαμάοιν. δ ΝΑ δ ἢ χα ν 
ΠΟ ἐν ὃν ΤΟ Δ μ᾽ ἐμ ἀνθ, πρὶ , ὌΝ 
ΣΝ μοι χ οδῇ ἔχων, Ὁ ΕΝ, οὐνον. ν᾿ ἜΝ 

ἀν μα 6 Κρ δ κν ἂν ἀῶ 
Ὅν ὙΠ ηκ . ̓Νῆλα, εν αν 

θὰ ἡνωε  μν λα «μαι! ΠΝ 
ΤΗΝ ἀὐτῃ λνδαιη, ἔδις ρου 



ΤῊ 

ΜΑΏΌΝΕΒΘΘ ΟΕ ΗΕΚΟΙΠΕΒ 





ΑΝΘΟΌΜΕΝΊΤ 

Ἡοροιίος τθα5 ᾿αίοα {Γοηὶ ἐς ὀίγίμι δῳ Πόγα, ἀπε ῳ ἢδν 

εἰουῖσος γ0α5 ἠιακίο δε )ϑοί ἰο “νησίδια, ἄπ οὐ ἄγρο». 

41 λὶς σογηιηιαηνεί ἤθ ρον ογηιθα {6 σγοαί 7 Ἰυεἰυε 1 αϑοιινς. 

γοἠ ον . Γ ἐδ ἰαδέ τοα5. ἐμαὶ ἢ σἠομία ὑγίηρ πρ (ἰογϑογης, 

6 Ποιπὰ οΓ Παίς. ἤγοηι ἐμὸ {ὐπαογηυονίά. γε ἢε. 

εἰοραγίοι, ἠδ οοηιηι οὶ Αηιρἠϊίγηονη ἠϊ ἐαίδεον, το] 

Μέερανα ἠδ τῖξδ, απαὶ ἤϊδ ϑδοηδ, ἰο με ἐεορίηρ οὐ (ὑγεοη. 

ἀδισ ΟΓ ΤΠ οῦοο, ἀπά 50 γῦοπί ον ἱπίο ἐμαὶ ]απὰ ὁ 

Ταγίποος. Νοηὶ τοΐϊθῃ ἢ τυα5 ἰοπρ ἐΐηιο αὐδοηΐ, 50. ἐπαί 

γιθη αἰοτιέοιί γτυμείμον ἤδ τὐοιιία οὐθγ γεοίμγη. ἃ γιαρ οἵ 

Ἐιπιφοσα. παριϑα ΤᾺ μοι. ρας ὀγοισὴΐ ἐπίο πεῦθς ὁμ ουτί- 

ἀφαγίοαί ἀπε αἰϊδοοπίεοπέοαί πιθη. απαὶ τλέδ ἐἤδθδο οοπαρίγοαὶ 

αϑαϊηδί (Ὑδοη, απαὶ 8ίθη ἠΐηι, απαὶ γοισηθαὶ ἔπ ἤϊδ σθαι. 

7 δὴ ἢδ δοιισἠΐ ἐμγέθον (0 σἰαψ αἰΪ ἐδπαΐ γοηιαίπεα ὁ ἐδα 

λοι ΟΡ ΠΗ γοιίος, ἰοσέ πῃ σἠοιία τη ἀαν5 ἐο σΟΉϊ6 αὐθη θὲ 

Οὐγθοηπ᾿ 5 ηιΐγάου. δὸ ἐΐεδο. ἴπ ἐπεῖγ δ0γ6 σἰγαϊί, ἰοοῖ 

γερο αἱ ἐπε αἰίαν 95} Ζεια. Απαὰ ἐονοῖη 15 ἰοίαὶ ἠουυ, 

θυδη αα ἰἤεν σἰοοα μπᾶ θν ἐθθ σἠμαάοη ὁ ἀφαίς. Ηογοιίος 

τοίμπϑα {ογ ἐδεῖν αἰοἰϊυογαποο. απαὶ ἤοη ἴηι ἐδ ηια οί οὐ 

ἐμαί 7γοψ απαὶ ἐγϊμηιρ α ψοί τῦογδο οαἰαηιίμ τας ὀγοι σὴ 

μροη ἐδθηὶ δῳ ἐδ ηναϊϊοο οΓ Ηφτγα. 



ΤΑ ὙΡ α ΤΟΥ ΔΡΑΜΆΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑᾺ 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

ΜΕΓΑΡΑᾺ 

ΧΟΡΟΣ ΘΗΒΑΙΩ͂Ν ΓΕΡΟΝΤῺΩΝ 

ὙΔΟΚΌΟΣΣ 

ἨἩΡΑΚΛΗΣ 

ἘΡΤΣ 

ΛΥ͂ΣΣΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΘΗΞΕΥΣ 



ὈΒΑΜΑΤῚΞΣ ῬΡΕΒΝΟΝΑΒ. 

ἈΑΜΡΗΙΤΈΥΟΝ, διιβδαγε ὁ7. Αἰώποπα, απ χερπίρεϊ γαΐδεν οὐ 
Ἠδεγοιες, 

ΜΈΘΑΒΑ, εὑ76 οΓ Πεγοιίες, 

Πγοῦβ, α με εῦ, πῖπῳ οὕ ΤΜεΡε5. 

ἨΈΒΟΥ ΕΒ, 5οη οὐ Ζεηα ἀπε Αἰέηπελα. 

[π|5, α (ἐούεῖοπα, πιοβικεη εν οὗ ἐἦπε (Τοείς. 

ΜΙ ΑΡΝΈΒΒ, ὦ εἰεηιϊοη. 

ΒΕΒΝΑΝΥ οὐ Πεγοιάε5. 

ΤΉΞΒΒΕῦΞ, λίπ οΓἹ Αἰδεπα. 

ΟἬΟΕΤΒ, ἐοπϑίκέϊης ὁ ΤΜμεῦαπ Εἰ άεν». 

7 λγεε ψοιῳ ϑδοης οὐΓἹ Πενονη]εβ. ΑΠεπααηπίβ οΥ Πψοις αποὶ οὐ 
7} 6ϑειι5. 

ΞΟΈΝΕ: Αὐ ΤΏοΡοβ, θϑΐογθ π6 γτόονὰὶ ρᾷϊαδθθ. Τῇῆρ αἰΐδὺ οἵ 
Ζϑιιβ βίδηεβ 1π ἔγοπΐ. 

ΝΟΙ,. ΤΙ|1. ΙΝ 



ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
Τίς τὸν Διὸς σύλλεκτρον οὐκ οἶδεν βροτῶν, 

Ἂ εἴον ᾿Αμφιτρύων᾽, ὃν ᾽᾿Λλλκαῖός ποτε ΡΎ μφιτρύων᾽, ὃ 
ἔτιχθ᾽ ὁ Περσέως, πατέρα τόνδ᾽ Ἡρακλέους ; ̓ 
ὃς τάσδε Θήβας ἔσχεν, ἔνθ᾽ ὁ γηγενὴς 
σπαρτῶν στάχυς ἔβλαστεν, ὧν γένους "Δρης 

ἔσωσ᾽ ἀριθμὸν ὀλίγον, οἱ Κ ἀδμου πόλιν 
τεκνοῦσι παίδων παισίν. ἔνθεν ἐξέφυ 

Ἅ Υ͂ Ἂ " ζ ῇ 

Κρέων } Μενοικέως παῖς, ἄναξ τῆσδε χθονός. 
Κρέων δὲ Μεγάρας τῆσδε γίγνεται πατήρ, 

10 ἣν πάντες ὑμεναίοισι Καδμεῖοί ποτε 
λωτῷ συνηλάλαξαν, ἡνίκ᾽ εἰς ἐμοὺς 
δόμους ὁ κλεινὸς Ἡρακλῆς νιν ἤγετο. 

Ν Ν ζ ἤν Ψ΄ 5 ΄ 

λιπὼν δὲ Θήβας, οὗ κατῳκίσθην ἐγώ, 
Μεγάραν τε τήνδε πενθερούς τε παῖς ἐμὸς 
᾿Αργεῖα τείχη καὶ Κυκλωπίαν πόλιν 
ὠρέξατ᾽ οἰκεῖν, ἣν ἐγὼ φεύγω κτανὼν 
᾿Ἠλεκτρύωνα: συμφορὰς δὲ τὰς ἐμὰς 
ἐξευμαρίζων καὶ πάτραν οἰκεῖν θέλων, 
καθόδου δίδωσι μισθὸν Ἰθὐρυσθεϊ μέγαν, 
5 “ Ἂ »24 “ Ὁ“ 90 ἐξημερῶσαι γαῖαν, εἴθ᾽ “Ηρας ὕπο 
κέντροις δαμασθεὶς εἴτε τοῦ χρεὼν μέτα. 
καὶ τοὺς μὲν ἄλλους ἐξεμόχθησεν πόνους, 
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ΤΗΕΡ  ΜΑΡΘΝΈΡΟ, ΘῈ ΒΕΚΟΒΙ(Ε5 

ἈΜΡΗΙΤΗΥΟΝ. ΜΕΘΆΗΑ, ἀμϑμαὶ ἤθν ἐΐγεο ϑοης ψ Πεγομίος, 
“οαίοα οἡ ἐἦο δί6ρ5 οἹ ἐδ αἰϊαν ΟΓ᾽ Ζοι ἐπε 1) οἰ θγοΥ. 

ἈΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 

ὙΠῸ Κπονς ποὺ Ζειις᾽ 5 σοι ἢ -πηαΐα, 0 οἵ 6, 
Αὐρῖνο ΑἸηρῃϊΐγνοη. Ξργιρ᾽ ΤΠΌΤῚ Ῥεγϑθυβ᾽ 50} 
ΑἸοδδβ, ΓΑ Π ΟῚ οὐ στοαὶ Ηθγοιϊες ἢ 
Ηεγο ἴῃ Πόρος ἄν οὶ πο.  ἤθποο πὸ φαγί Π - ΠΟΥ} 

ΟἿΌΡ 
ΟΥ̓ ὅόονῃ Μεδη τοβα. βοδηΐ σοιηπδηΐ οὗ ν Πο56 τὰ ο δ 
ΤΠῈ ναν-“σοα βραγεὰ το ρεορὶε (δα μηιβ᾽ ἴοννη 
ὙΠ ομΠ]άτϑη οἵ ὑπεὶν ΟΠ ἄγεπ. ϑρυδηρ ἕλοι μεθα 
ὕτγθομ, Μεμποεοοιιβ᾽ β80η. Κίηρ οἵ ἐΠϊς Ἰαπά. 
ὕγθοι, ἔπε ἔαίμευ οἵ [Π15 Μερατγα, 
Ὑγηοϑβε βροῦβ8]5 411 ἐπε ςοὸπβ οἵ (δάψμηιις ομοῈ 
Δοοϊαϊτπηθα τυ ἤπΐος. νυν αὶ ἴση ππΐο τηΐπο ΠᾺ]}ς 
ΟἸοτγίουβ Ηδγοι]δβ σοι Ποόῖης ἢἰβ Ὀγίάδ. 
Βυΐ ΤΠ ΕΡε5, νν Βοσείη 1 ἀν ε]δ, ἀπα Μεράγα. 
Απα 8ἃ}}] ἢϊβ πιδυυασο- Κίη, Τὴν 50 ἔΌΥΒΟΟΚ, 
Ὑδαγηΐησ ἴῸγ ΑὙροβ᾽ σἸαηΐ- θα Π46α θὰ 
Μγυόοεπαθ. γοποε [1 τὴ οὐ ]αννεα, βἴησε 1 916 νν 
Ἐ]εοίγνοπ : Πα. ἰο ᾿ἰσμέεξη τηΐπε δ] οὐϊοιι. 
Απα ἔδϊη ἴο ἄννε]] ἴῃ Πϊς οὐ ἔβα  Πευ]δηα, 
Ργοβεγεα Ευγνϑίπειιβ οΥ οὐσ Ποτηε- τος γ--- 
Οὐ βρυσγεα ὃν Ηεγδ᾽ 5 φοδάς, ΟὐὁἨ ἀγάννη ὃν ἔδξε.--- 
ΑΔ ργϑαὺ ρυγῖοε, Ἔνϑὴ ἴο τἱα ἐμὲ βαυξῃ οἵ ρεϑίϑ. 
Απά. 4}1} ἐπε οἵου Ἰαθοιγβ πον δοῃίθνεα. 
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ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΈΝΟΣ 

τὸ λοίσθιον δὲ ᾿Γαινάρου διὰ στόμα 
βέβηκ᾽ ἐς “Αιδου τὸν τρισώματον κύνα 
εἰς φῶς ἀνάξων, ἔνθεν οὐχ ἥκει πάλιν. 
γέρων δὲ “δή τίς ἔστι Καδμείων λόγος 
ὡς ἣν πάρος Δίρκης τις εὐνήτωρ Λύκος 
τὴν ἑπτάπυργον τήνδε δεσπόζων πόλιν, 
τὼ λευκοπώλω πρὶν τυραννῆσαι χθονὸς 
Λμφίον' ἠδὲ Ζῆθον, ἐκγόνω Διός. 
οὗ ταὐτὸν ὄνομα παῖς πατρὸς κεκλημένος, 
Καδμεῖος οὐκ ὦν, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ Εὐβοίας μολών, 

κτείνει Κρέοντα καὶ κτανὼν ἄρχει χθονός, 
στάσει νοσοῦσαν τήνδ ἐπεισπεσὼν πόλιν. 
ἡμῖν δὲ κῆδος εἰς Κρέοντ᾽ ἀνημμένον 
κακὸν μέγιστον, ὡς ἔοικε, γίγνεται. 
τοὐμοῦ γὰρ ὄντος παιδὸς ἐν μυχοῖς χθονὸς 
ὁ καινὸς οὗτος τῆσδε γῆς ἄρχων Λύκος 
τοὺς «Ἡρακλείους παῖδας ἐξελεῖν θέλει 
κτανὼν δάμαρτά θ᾽, ὡς φόνῳ σβέση φόνον, 
κἄμ᾽ π τι δὴ χρὴ κἄμ᾽ ἐν ἀνδράσιν λέγειν 
γέροντ᾽ ἀχρεῖον---μή ποθ᾽ οἵδ᾽ ἠνδρωμένοι 
μήτρωσιν ἐκπράξωσιν αἵματος δίκην. 
ἐγὼ δέ-λείπει γάρ με τοῖσδ᾽ ἐν δώμασι 
τροφὸν τέκνων οἰκουρόν, ἡνίκα, χθονὸς 
μέλαιναν ὄρφνην εἰσέβαινε παῖς ἐμός-- 
σὺν μητρί, τέκνα μὴ θάνωσ᾽ Ἡρακλέους, 
βωμὸν καθίξζω τόνδε σωτήρος Διός, 
ὃν καλλινίκου δορὸς ἄγαλμ᾽ ἱδρύσατο 
Μινύας κρατήσας οὑμὸς εὐγενὴς τόκος. 
πάντων δὲ χρεῖοι τάσδ᾽ ἕδρας φυλάσσομεν, 
σίτων ποτῶν ἐσθῆτος, ἀστρώτῳ πέδῳ 
πλευρὰς τιθέντες: ἐκ γὰρ ἐσφραγισμένοι 
δόμων καθήμεθ᾽ ἀπορίᾳ σωτηρίας. 



ΤῊΕ ΜΑΌΝΕΒΘ ΟΕ ΗΡΒΟΙ] ΕΒ 

Εὸν {πε Ἰαϑῦ, ἄονν τΠ6 σογρὸ οὗ ΔΘ ΠΑΥΊΙΒ 
Ηε Βαῖῃ ραϑϑβα ἴο Ηδάεβ. ἴο ὑγίηρ τρ ἴο Ἰρ) 
ΤῊΘ Πουπᾶ ἐπγες-εδάθα, ἤθποο πὲ Ππαΐῃ ποῖ τε- 

ταγπθα. 

Νον δὴ οἱ Ἰερεπα ᾿ἰνδϑ πἱὰ (δα μηι5᾽ 5015 
ΤΠαΐ εὐϑῦνν Π116 νὰ ὁπ 6 γαῖα [)͵ΊΓο θ᾽ 5 Θροιῖιβ6. 
Απά οὗ {Πὶ5 βϑενεης-σαϊθα οἷζν Κίηρ. 
Εγε Ζεῦμιβ ἀπαὰ ΑἸρῃϊΐϊοη τ]ὰ {πὲ ἰαπά. 
Τονά5 οὗ πὸ ὙνΠῖε ϑιεθαβ, Θργαηνρ ἔγουη Ἰοΐπς οὗ ζειβ. 90 
Απα {Πϊ5 τη 5 500ῃ, γγΠ0 Ὀδθαᾶγ5 Πὶβ ἔαυ ΠΕ 5. ΠΔ1η6.- - 
Νο ΤΠ θαι, ἂἃη Ἐπ θοθαη Οὐ ]ΔΠ46Υ.--- 
ἘΦ] οα πε οἷὐν Ὀν βεαϊζίοη γοπΐ. 
51δνν Οσεομ, ἃηα Πανίηρ' οΪαῖη Πΐπη γα] 65 {Ππ6 ἰαης. 
Απά υΐπεὸ αἰπηϊεν ἢ ὥγθοη Κηϊΐ 
5 Τὰ γποα ἴο τηϊρσηϊν 6ν1]}. νυν 6 }} 1 ννού. 
ΕῸΥ 116 τὴν 50} 5 ἴπ ἔῃε δαυεῃ᾽5 ἀδνκ Ποασ. 
ΤῊΗῖς πρϑίατὲ Γγοῖ5, τα] ὺ οἵ {ΠῈ ἰάπά. 
Ὑγου]α ἔαϊη ἀδβέγουν {πὸ 50η5 οἵ Ηδγου]ος. 
Αμπά 5]αν. νυ Ὀ]οοα ἴο 5υηοῦμον Ὀ]οοα. ἢϊ5. 1 Ὸ .- 
Απᾶ τη6.---Ἰ 1 θὲ τεοκοπϑα διηοηρ᾽ ΤΠ6 ΠΗ. 
Α ἀ56 1685 ρυευθοασα.---ἰοϑὲ ὑπ 656, στόνντι ἴο Τη8 1]. 
ΤΆΚΕ νεῆρθάποο [Ὁ {Π 6 }} τηοῦῃ οΥ᾿ 5 [α  Που᾿5. Ὀ]οοά. 

Απὰ 1--- ΠΣ τὴν 80η ἰδ ἐξ τη ἴῃ ἢΐ5. ΠᾺ}]ς 
Τὸ νναζὰ ἢὶβ 5οη5 ἀπ ἔοβίου. ἔῃθτη. θη ἢε 
[πἴὸ ἐπε θαυ ῃ᾽ 5 ΙΔ ῸΚ ποῖμοὺ ἀν Κη 685 ρᾶ55εα--- 
Ηετε τ ἢ ἐμοῖσ υποῦῃοὺ Ὁ. ὑπαὶ Η δυο! δ᾽ 50 Ὶ5 
Μὰν αἷε ποῖ. αὖ ἐπε αἰΐὰσ οἵ ϑανίοιν ζει. 
ἍΜ ΉΙςἢ, ἴῃ ἐπα π Κοσίν!ηρ' ἴον {πὸ νἹοΐουν ἡ Ὸ]] 
Ο᾽ ἐγ Μίηνδῃ ἴὉ65, πη. ΠΘΙΌ-5 θη τϑαγοή. 36 
Απα, Ἰδοκίηρ' 4}1 {Πϊηρβ, ταϊπποπέ. τηθαῖ, ἀπά αἀτίηκ. 
Ηδετε Κεὲρ Με βϑβϑβϑίομ, οα ἔπε θᾶσα ματα στουπα 
Γανίηρ ΟΌΣ Πἰγη}05 : ἴον ἀδβρογαῖε οὗ {86 
Ηδετο οἷὐ να. θαγυγεα ΠΟ. Ποτ65 γἤο56 ἀοοΥ5 ἃ16 βεδ]οα. 
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ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

φίλων δὲ τοὺς μὲν οὐ σαφεῖς ὁρῶ φίλους, 
οἱ δ᾽ ὄντες ὀρθῶς ἀδύνατοι προσωφελεῖν. 
τοιοῦτον ἀνθρώποισιν ἡ δυσπραξία, 
ἧς μήποθ᾽ ὅστις καὶ μέσως εὔνους ἐμοὶ 
τύχοι, φίλων ἔλεγχον ἀψευδέστατον. 

ΜΕΓΑΡΑ 
ὦ πρέσβυ, Ταφίων ὃ ὅς ποτ᾽ ἐξεῖλες πόλιν 

στρατηλατήσας κλεινὰ “Καδμείων δορός, 
ὡς οὐδὲν ἀνθρώποισι, τῶν θείων σαφές. 
ἐγὼ γὰρ οὔτ᾽ εἰς πατέρ᾽ ἀπηλάθην τύχης, 
ὃς εἵνεκ᾽ ὄλβου μέγας ἐκομπάσθη ποτέ, 
ἔχων τυραννίδ᾽, ἧς μακραὶ λόγχαι πέρι 
πηδῶσ᾽ ἔρωτι σώματ᾽ εἰς εὖ αίμονα, 
ἔχων δὲ τέκνα" κἄμ᾽ ἔδωκε παιδὶ σῷ 
ἐπίσημον εὐνὴν Ἡρακλεῖ συνοικίσαν" 
καὶ νῦν ἐκεῖνα μὲν θανόντ᾽ ἀνέπτατο" 
ἐγὼ δὲ καὶ σὺ μέλλομεν θνήσκειν, γέρον, 
οἵ θ᾽ Ἡράκλειοι, παῖδες, οὺς ὑπὸ πτεροῖς 
ολδ νεοσσοὺς ὄρνις ὡς ὑφειμένους. 
οἱ δ᾽ εἰς ἔλεγχον ἄλλος ἄλλοθεν πίτνων, 
ὧ μῆτερ, αὐδᾶ, ποῖ πατὴρ ἄπεστι γῆς; 
τί δρᾷ, πόθ᾽ ἥξει; τῷ νέῳ δ᾽ ἐσφαλμένοι 
ζητοῦσι τὸν τεκόντ᾽" ἐγὼ δὲ διαφέρω 
λόγοισι μυθεύουσα' θαυμάζω δ᾽, ὅταν 
πύλαι “ψοφῶσι, τᾶς τ᾽ ἀνίστησιν πόδα, 

ὡς πρὸς πατρῷον προσπεσούμενοι. γόνυ. 
νῦν οὖν τίν᾽ ἐλπίδ᾽ ἢ πόρον σωτηρίας 
ἐξευμαρίζει, πρέσβυ; πρὸς σὲ γὰρ βλέπω. 
ὡς οὔτε γαίας δρι' ἂν ἐκβαΐῖμεν λάθρᾳ: 
φυλακαὶ γὰρ ἡμῶν κρείσσονες κατ᾽ ἐξόδους: 
οὔτ᾽ ἐν ᾿ φίλοισιν ἐλπτίδες “σωτηρίας 
ἔτ᾽ εἰσὶν ἡμῖν. ἥντιν᾽ οὖν γνώμην ἔχεις 



ΤῊΕΒ ΜΑΌΝΕΒ5 ΟΕ ἩΒΕΒΟΌΓΕΣ 

Απαὰ οἵ ἔπεηάς βουηο. 1 ποῖε, 16 ἸΠ5Ι ΠΟΟΥῈ. 
οι, Ἰοπάς ἴῃ ἔγαΐῃ, ἀγὸ ΠΘΙΡ] 655 [ῸΣ οἷν αἰὰ : 

ΘΊΟἢ Θν]] ἰς τϊϑίοσξα δ απΐο ΤΏ6Ὲ : 

᾿ΓῚ5 ΘΠ 5}10Ρ᾽5 δου θδὺ ἰθϑῦ : πᾶν Ὁ ΠΕΝΕΥ 016 
Τὸ {πτἰοπα οὗ πῖπο, ον ἰαϊηΐ ςοε δου [ωἰς ἴον ! 

ΜΕΘΆΗΛ 

Αποϊεηῦ, νιῃο οποε αἰαάϑε συ {πὸ ᾿ΓΑρΡΒ ας θασρ.. Θ0 
Οἀρταϊπίπρ' σ]ουϊοι θῖν τη “ΠΡ Θρθα 5. 
Ηον ἃγὸ (ἀὐοά 5 ννὰνϑ νυ ἢ τθη μᾶϑὺ Ππαάϊηρ οἷ ! 
Νοὺ Εογξιπηε᾽ 5 οαϊοαβὶ ννὰ5 1 ἐΠγοισἢ τὴν 5ἰγῈ : 
50. Ργοβρεγοα δ. 41} τπθη Δ ΟΟΙαἰ μηδ α Πίτη στοαΐ : 
Κιηρῆϊρ πὸ παά-- ἰΠαΐ τΠίησ' [ῸΥ ᾿πι5ὲ νυ πμοσθοῦ 
Τρ Ια πμοο5 1δὰΡ ἀρσαϊηβὺ τηθὴ Τογτα πο -Πγοπεὰ : 
ΟΠΠάγεη πδα πὸ ἢ ππὸ ἴο τῆν 580η πὲ φᾶνε. 
Ιη ρ]Ἱουίοιιβ ΞΒροῦβα] Ἰοϊπ δα ἢ ΞΡ ΜῊ 
Νονν ἰ5 411} ἀεδα---οὐ νη ]5η 4 μἱπίοης ἤοννη ! 
Νονν, αῃηοϊθπῦ, ἔποὰ ἀηα 1 ἀγ6 την κοα ἕου ἀθάίῃ, ΤΌ 
Π Ηοτου]οο ΟΠ] άγθπ. ψΠΟΠ. ἃ5. ᾿πϑαΐῃῇ ΠΙῈῚ 

ψ]Πη95 
Α Ρἱνα ποὺ Ἠεαρ)ηρς σας πόγείῃ, 501 Κεερ. 
Απά {πὶΞ οπε. ἔπαῦ οπὲ [Ἀ}1}ς το αιοβυϊοηϊηρ, 50}}}--- 

“ ΜοίποΥ, ἴῃ νΠαῦ ᾿ἰαπα οἵαν Θὰ ἔμτ Ποὺ 3--ἰο}}. 
γγῃὰΐῦ ἀοίῃ πὸ: γΠδη Ἴοῃηθϑῦ᾽  [Ι}{ἢὸῸ ἢ] -ἰσπογάηςε 
πον 56 Ὲκ {πεῖν βἰσα : ἃπα 511] μὰ ἐπ θην Ὀν 
ὙΠ 0165 ξεϊσπθα ; νεῖ ψοπαάοσίηρ οἴαγί. νΠΕΈ ΠΕ᾽ ΕΣ 
ΑΔ ἀοογ βοιπᾶς : ἃπα ἃ1}} ἰδὰρ ἀπο {πεῖν ἔδεϊ. 
Τοοκίηρ το οἰηρ᾽ ἀθοιξ ὑπ 61" ἔα Ποὺ 5 Καθ 5. 

ὙγΠαῦ Πορὲ οὐ ρᾶῖ οὗ Ξςαΐεῖν. ἀποϊθηΐ, πονν 50 
(πησὺ ποῖ ἄδνῖϑε ἢ- ἔογ παθἴοό ἐπε [ἸοΟΚ. 
νΥὲ οαπηοΐ αυϊ ὑπὸ Ια πα 5 Ροιπά5 ἀπρογοοϊνεά, 
ον αὖ 411 ουἰ]εῖς σπασαὰβ ἴο0 5 το ΤῈ 56}: 
ΝΟΥ ΠΡῸΣ ΠΟΡῸ5 οἵ βαξοῖν ἃ ἢν ΠΊΟΥῈ 
Ιη πἰθηάς. ΨΥ Παΐ οοιη56] ἐπε ἔποιι Ππαϑὲ σ θ᾽ ἘΓ. 

25 
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ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

λέγ᾽ εἰς τὸ κοινόν, μὴ θανεῖν ἕτοιμον ἢ, 
χρόνον δὲ μηκύνωμεν ὄντες ἀσθενεῖς. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
ὦ θύγατερ, οὔτοι ῥάδιον τὰ τοιάδε 

φαύλως περαίνειν σπουδάσαντ᾽ ἄνευ πόνου. 

ΜΕΓΑΡΑ 
΄ "“ δ) " [τ λύπης τι προσδεῖς ἢ φιλεῖς οὕτω φάος ; 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
καὶ τῷδε χαίρω καὶ φιλῶ τὰς ἐλπίδας. 

ΜΕΓΑΡΑ 
9 " “ Ἂ, ᾽ , ᾿] » 7 Ὥ 

κἀγώ: δοκεῖν δὲ τἀδόκητ᾽ οὐ χρή, γέρον. 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

ἐν ταῖς ἀναβολαῖς τῶν κακῶν ἔνεστ᾽ ἄκη. 
ΜΈΓΑΡΑ 

ς ΞΟ ῇ Ἄ Ἂ 7 ῇ 

ὁ δ᾽ ἐν μέσῳ με λυπρὸς ὧν δάκνει χρόνος. 
ΑΜΦΙΤΡΥΩ͂Ν 

ἔτ᾽ ἂν γένοιτ᾽, ὦ θύγατερ, οὔριος δρόμος 
ἐκ τῶν παρόντων τῶνδ᾽ ἐμοὺ καὶ σοὶ κακῶν, 
ἔλθοι τ᾽ ἔτ᾽ ἂν παῖς οὑμός, εὐνήτωρ δὲ σός. 
ἀλλ᾽ ἡσύχαξε καὶ δακρυρρόους τέκνων 
πηγὰς ἀφαίρει καὶ παρευκήλει λόγοις, 
κλέπτουσα μύθοις ἀθλίους κλοπὰς ὅμως. 
κάμνουσι γάρ τοι καὶ βροτῶν αἱ συμφοραΐί, 

» καὶ πνεύματ᾽ ἀνέμων οὐκ ἀεὶ ῥώμην ἔχει, 
οἵ τ᾽ εὐτυχοῦντες, διὰ τέλους οὐκ εὐτυχεῖς" 
ἐξίσταται γὰρ πάντ᾽ ἀπ᾽ ἀλλήλων δίχα. 
οὗτος δ᾽ ἀνὴρ ἄριστος ὅστις ἐλπίσι 
πέποιθεν ἀεί: τὸ δ᾽ ἀπορεῖν ἀνδρὸς κακοῦ. 

ΧΟΡΟΣ 
ὑψόροφα μέλαθρα στρ. 
καὶ γεραιὰ δέμνι᾽, ἀμφὶ βάκτροις 



ΤῊΗΕ ΜΑΌΝΕΒ5 ΟΕ ΗΕΒΟΌΠΕΒ 

Νονν 5ρθὰκ Ὁ οὐ, ᾿Ιεϑὲ ἀθαΐῃ "»ὲὲ αὖ πε ἀοον. 
Αμπάᾶ νοὶ ὙΠῸ ἅτ ΠΕΙΡ] 655, 4 θὰς ρμεῖζε {ΠῸ τἰπηε. 

ΔΜΡΗΙΤΗΥΟΝ. 
Παιρηΐεν, ποῖ θαϑν, ποὺ ἀθορ Ἐποιρῃΐ. 
Μὰν οπο. ποιὰ ρ ἢ ΠΕ ΕΓ 50 δαγηδδῦ, ΘΟ Π56] ΠΕΓΕ. 

ΜΕΘΛΗᾺ 
Π)οβὲ 566 Κ τποτὰ στοῦ Αγ 580 ἴῃ ἴονε νυ Π1 ε ἢ 90 

ἈΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
Ιη {ῃῖς {ἴδ 1 το]οῖςε : [Ἰοόνὸ 15 ΠΟρΕ5. 

ΜΈΘΛΗΛ 
Απάα 1: νεὺ ον ἐϊηρς. ΠΟΡ6] 655 ΠῸΠῈ Τηὰν ΙΟΟΚ. 

ἈΜΡΗΙΤΕΥ͂ΟΝ 
Βνθη ἴῃ ἄεὰν ἰ5 βᾶϊνε ἔου ον1]5 ἔοαηα. 

ΜΕΘΑΒΑ 
Βυΐ 84ἢ {πὸ σπᾶν την Πρ. 5 ἢ οἵ βαβρθηβο ἔ. 

ΔΜΡΗΙΤΕΥΟΝ 
Παρ του, ἃ ἔαἰγ- νη οουγβ6 τηὰν νεῖ Ὀ68]} 
ΕΥομῚ σἴοστης οἵ ργεϑεπὺ 1Π|ς ἔῸΣ {ΠεῸ ἃ Πα 116. 
Υεῦ τὴᾶν 6 ΘΟμη6-- τὴῦ 50}. ἴῃν Ἰοτα. τηᾶν ΘΟΠΊ6. 
Νὰν, οα]τὴ ἔπδε : 5ἴορ ὑπὸ ἔοιηϊαϊη5 νυν Πρ ἔθὰγ5 
ΟΥ̓ τΠεθε ἐῃν 50η5, ἃπα βοοῦμε ἔπει ν ἢ ἢν ννογάσ, 
Ομεαίϊίηρ ὑπῈπὶ ψἸἢ ἃ [40]6---οἰἴθουβ ομϑαΐς ! 100 
ϑοοίῃ, τη 6 5 δ ΠΙ οὐοης ννεᾶγν οἵ ὑπ ῖ" νγουΚ. 
Απά τειηρεβι- ]αϑῖς ποῖ νὰν Καὸρ {πεῖν ἔογοε : 
ΝΟΥ ΡΓΟΒΡΟΤΟῖ5 τὸ ἔπ6 ἐπα ἴῃ ΡΥΟΒΡΘΙΟΙΙΒ ΓΘ: 
ΕῸΓ 411 ἐπηρς ἤδοὺ πα ν᾽ ]α θοῇ οἴποὺ Ρίαοα. 
Ηδε ἰ5 ἐμὲ ποῖο, ψῆὸ ἴῃ Ξἰθεδδίαςε πορὲ 
ΓΥπϑὺς Οἡ : ἀεαραῖν ἰς. θαὺ {πε οοναγα᾽ 5 μά. 

πίον σποῖῦβ. ἰοαπῖηπσ οὐ ἐ 61) σίαυος. αμαὶ οἰ τη ἢῸ 
αϑοοηΐ ἰο ἐδ αἰΐαν. 

ΠΗΟΗῦΒ 
{{πἴο ὑπὲ 5ἴαΐεὶν ραϊδοο-τοοῖς, γυΠεσθ Όν (8...) 

ΤἼε ἀποῖθηΐ οοπομοίῃ οἡ {πε στοιηά. 
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ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

», “ 9 , 2 Α ἔρεισμα θέμενος, ἐστάλην ἰαλέμων 
Ν “ Ν 5 

γόων ἀοιδὸς ὥστε πολιὸς ὄρνις, 
» , , 

ἔπεα μόνον καὶ δόκημα νυκτερωπὸν 
͵ὔ 7 

ἐννύχων ὀνείρων, 
᾿ ΄ » Φ' το , 

τρομερὰ μέν, ἀλλ᾽ ὅμως πρόθυμα. 

μεν , Ν .] “δ ὦ τέκεα πατρὸς ἀπάτορ᾽, ὦ 
Ν ὔ “- 

γεραιὲ σύ τε τάλαινα μᾶ- 
ΩΣ Ν ΓΝ α , 

τερ, ἃ τὸν ᾿Αίδα δόμοις 
, 

πόσιν ἀναστενάζεις. 

μὴ πόδα προκάμητε ἀντ. 
"ὦ “ [τ - 

βαρύ τε κῶλον, ὥστε πρὸς πετραῖον 
, 

Τλέπας ζυγοφόρος ἅρματος βάρος φέρων 
τροχηλάτοιο πῶλος." 
λαβοῦ χερῶν καὶ πέπλων, ὅτου λέλοιπε 

ποδὸς ἀμαυρὸν ἴχνος" 
γέρων γέροντα παρακόμιζε, 
τ ἢ ΄ Ζ ΄ 

ᾧ ξύνοπλα δόρατα νέα νέῳ 
τὸ πάρος ἐν ἡλίκων πόνοις 
ξυνὴν ποτ᾽, εὐκλεεστάτας 

"4 » 5 7 

πατρίδος οὐκ ὀνείδη. 

", Ν ς΄ ς 

ἴδετε, πατρὸς ὡς ἐπῳὲὸ. 
“ “4 - 

γοργῶπες αἵδε προσφερεῖς 
5 

ὀμμάτων αὐγαΐί, 
Ν δὲ ὃ) λ ᾽ 7, ᾽ 7 

τὸ δὲ δὴ κακοτυχὲς οὐ λέλοιπεν ἐκ τέκνων, 
οὐδ᾽ ἀποίχεται χάρις. 

Α νϑὺν ὁουτπθὺ ρᾶδδαρσο: ΝδποΪς᾽ 5 το ]ησ ἀΠ]ορίοα. 



ΤῊΕΒ ΜΑΌΝΕΒΒ ΟΕ ΗἨΒΕΟΌΙΕΒ 

Βονν δὰ ο᾽δΥ τὴν ΡΙΌΡρίηρ 518 }Π.- ἃ ὁπαηΐεν 1 

ὙΥΉοβο βοηρ' ΥἹΠρθ ΞΟΥΤῸν τοι .-- 110 

[πκὲ βϑοῖηδ ἤοδι ουνὰη 1 ΘΟΠΊΕ---ἃ νοΪοΘ. ΠῸ τη γε. 
{πκῸ ἴο ἃ εἰρη -ἀσϑδμη 5 ̓ ῃδητΟμ)-σἤονν, 

Ῥα]ϑοα ἢ ο]ά. νοῦ ἰονὰ] ἃς οἵ γόοσὲ 
Τὸ ἔπ] πη οἵ Ιοηρ ἃρῸ. 

Η 41]. Ομ! ἄγοι ΓΈ υ] 55 ΗΔ1]. ἀποϊθπί, ποι ! 

᾿ς Π4]]. τποῦμοὺ μον θα ᾿πθα ἢ) ΒοΥυΤονν᾽ 5 ἰοδά. 
ὙΠῸ τπουγηθϑὶ ἔῸγ ὑπ ν Ἰογ Ἰοηρ ἈΡ5οηξ πονν 

Ι͂ῃ {πὸ [Ὥβϑθη Κιηρα ἀροάες ! 

[,εὖ ἔδει ποῖ ἕαϊηΐ, πον ἰοὺ {πὸ τἰγοα ᾿ς γα} (“1η|.} 
Ηφθᾶνν. ἃ5 εη ἀπ} }Πνναγα ἴσα. 190 

ΤΥ] Πρ {πὸ βἴοποβ, ἃ γοιηρ' οἰο θα 5 ἔθεε {παΐ Πα]ὸ 
ΤΠ Ὸ πᾶϑϑν ἔργ - 66] νυ 811. 

[κἀν πο ἃ ὁ πο ρίπρ παπᾶ, ὁ. νϑϑίαγο 5 Γ0]4. 
ὙγΒοΞο μαῖῃ [ἈΠ Πης ἔθοῖ ἐπαὶ οτορε 

ΒΙμαΪν : ἐν Ὀγοΐπου. ἀποϊεπε. ἔποι πρΠο ] ἃ 
{ΠΡ {Π15 δῖδερ τε }}}6-510ρε. 

Τν ἔποπα. νηο ὁποα να το] 5 οἵ θα ] τ ρεενς 
Πού] άον ἴο 5 οι] ετ. αἀἸὰ ποῖ σπάθη. 

γΠοη ποῖ ἃπα πὲ ψ ΥῈ νουης. ἤθη οἰκο {πὸ 
506 75. 

Η:ς οοιμπηἶγν᾽ 5 σ]ΟΥΟΙ5. ΠΔΠΠ6. 

ΜΚ νὰ μὸν ἀγαροη- Κα σ]α ]ηρ; (ροαε.} 180 
Α5 {ΠῸ ἐνδβ οἵ {πὸ βῖτε ποι νὰ Κπὸνν 

Αγὸ {πὸ ἐνὸβ οὔ {ΠῸ 5015 "- ἀπε πΠ5ΡΑΤΊΠ 
Η!5 παν Ἰοὺ [0] νγεῖῃ ἴοο 

ΗἸς 5015 1 δηα {πε Κιίηρὴν πιΐθ 
ΟΥ̓ {πὸ οἶτε ἴῃ ἐπε οΠ Π ἄγθὴ ἴ5. 56 6 1]. 
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ἨἩΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

Ἑλλὰς ὦ ὦ ξυμμάχους 
οἵους οἵους ὀλέσασα 
τούσδ᾽ ἀποστερήσει. 

ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τῆσδε κοίρανον χθονὸς 
Λύκον περῶντα τῶνδε δωμάτων πάρος. 

ΛΥ͂ΚΟΣ 
τὸν Ἡράκλειον πατέρα καὶ ξυνάορον, 
᾿ χρή μ᾽, ἐρωτῶ: χρὴ ΠΝ ἐπεί γε δεσπότης 
ὑμῶν καθέστηχ , ἱστορεῖν ἃ βούλομαι: 
τίν᾽ εἰς χρόνον ζητεῖτε μηκῦναι βίον ; : 
τίν᾽ ἐλπίδ᾽ ἀλκήν τ᾽ εἰσορᾶτε μὴ θανεῖν ; 
ἢ τὸν παρ᾽ “Αιδῃ πατέρα τῶνδε κείμενον 

΄ ΡΣ τς 4 ς Ν ᾿ 2 7 πιστεύεθ᾽ ἥξειν; ὡς ὑπὲρ τὴν ἀξίαν 
τὸ πένθος αἴρεσθ᾽, εἰ θανεῖν ὑμᾶς χρεών, 

Χ ᾽ν ΜΝ Κῶν" Χ , Ά 

σὺ μὲν καθ᾽ ᾿δλλάδ᾽ ἐκβαλὼν κόμπους κενοὺς 
ὡς σύγγαμός σοι Ζεὺς τέκνου τε κοινέων," 
σὺ δ᾽ ὡς ἀρίστου φωτὸς ἐκλήθης δάμαρ. 
τί δὴ τὸ σεμνὸν σῷ κατείργασται πόσει. 
ὕδραν ἕλειον εἰ διώλεσε κτανὼν 
ἊΝ Ν Νέ θῃ δὲς. 5 ῇ Ὁ ἢ τὸν Νέμειον θῆρ᾽; ὃν ἐν βρόχοις ἑλὼν 
βραχίονός φησ᾽ ἀγχόναισιν ἐξελεῖν. 

- “0 ἙΝ 7 “ ρου τ. ἀγέεχο “ 

τοῖσδ ἐξαγωνίζεσθε ; τῶνδ᾽ ἄρ᾽ εἵνεκεν 
τοὺς Ἡρακλείους παῖδας οὐ θνήσκειν χρεών ; 
ὃς ἔσχε δόξαν οὐδὲν ὧν εὐψυχίας 
θηρῶν ἐ ἐν αἰχμῇ, τἄλλα δ᾽ οὐδὲν ἄλκιμος, 
ὃς οὔποτ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔσχε πρὸς λαιᾷ χερὶ 
οὐδ᾽ ἦλθε λόγχης ἐγγύς, ἀλλὰ τόξ᾽ ἔχων, 
κάκιστον ὅπλον, τῇ φυγῇ πρόχειρος ἣν. 
ἀνδρὸς δ᾽ ἔλεγχος οὐχὶ τόξ᾽ εὐψυχίας, 

2 Ἡρδίῃ : ἴον ΜΙ δ. τέκοι νέον, 



ΤῊΝ ΜΑΌΝΕΒ5 ΟΝ ΗἨΒΕΟΌΠΙ ΕΒ 

(Ὁ Ηε]]α5, 1 τοῖν ΠΑ ΤΊρ᾽ 
Βεποάδοῦ τπϑῖ οἰαίη, ν ἢπτ ἃ απ 
ΟΥ᾽ οΠπαπ θοης 5. ἰοσὲ τὸ οὐ" ἰα πα ! 

Βυὺ 1ο, ὑπὸ τα]εν οἵ {Π|5 σά] 1 566, 
Τγοῦβ, απο ἔπ 86 τηϑ ηϑίοη5 ἀὐαννηρ Πρ. 

πίον τοῦϑ. 
υΥσῦϑ 

ΤΠΘο. οἰνὸ οἵ Ηθύου]θς. ἀπ ἐπδε, ἢἰϊς νυ τΐε, 14 
Ι 5Κ-- Γ ἀ9 Κ 1 τπὰν :--ἰ στηὰν, [1 ἰχονν. 
Ὑγ ὴο ἅτὰ γοι ον, τη κὸ αι θϑῦοη ἃ5. 1 ν}1}}: 
Ηον Ἰομρ 566 Κ νὸ ἴο ᾿ἰεηρίῃοη οὐδ νοι ᾿νε ἢ 
γ πὰς πορὲ ὄχρεοῦ νὸ οὐ ποῖ» ἤθη πη θηΐ 

ἄἀφάτῃ ἢ 
τιϑὲ νὰ ἐπὰῦ πθ, πὸ οἷν οἵ ἔπθδοι πὸ 116 ς 
πα Ηπάος, γεῖ 5Π4}} ἐοθο ἢ Ηὸν ὑάβεὶν γὸ 
{Πρναῖςθ ἃ ποι ης ἐπα νὸ ποοαᾶς τηϊϑῖ αἷς !-- 
ἼΠπου, νὼ ἐπγοιρ Η 615 ςοαϊτονο οι εὐρὲν ναϊπηΐς 
παῖ εις ννὰς οο- ορεῖζον οὐ φοὴς ἢ ἐπ δε, 
Απά ἔποιι, ἐπαξ ποῖ νναϑὺ παιηδα ἃ Πδυο 9 τ ! 150 
γγπαῦ τϊρητν ὀχρ]οῖς θγ τπν ον νὰ τοι 
Ι͂ω παῖ πὸ ΚΙ οα ἃ ἤνάτγα οἵ {πε ἕδη, 
Οὐ {πὰὺ Νεξιῆθδη [06 ἢ--νν ἢ οἢ ἢ 6 οπαγθα. 
Υ εὖ βαῖτῃ Πδ 5]6ν ψ ἢ οΥἹρ οἵ 5 γδηρ)]ηρ' ἅγτης ! 
Βν ἐδοδο ἀδϑαὰς νψου]Ἱα νὰ ἐγ] ατηρἢ 3---[ῸΓ ἘΠΕ ῖν ςα Κα 
Μαβὺ πὸν αἴθ ποῖ, ὑπθ8ε 50η5 οἵ Ηδγει]εβ ἢ 
ΓΠαῦ {Πϊηρ' οἵ παιιρηξ, ΠΟ ἡγοη Πΐπη νϑ] οι 5. ΠΔΠ16 
Βαϊ! πη ῖτῃ θοαβῖς, ἃ οὐάν θῇ ἴῃ 8}} εἾ56. 
ὙΠῸ πονεῖ ἴο Π]5 ᾿6 ἢ ἀὐτὴ οἰαθρεα ἐπε 9} 1614, 
ΝΟΥ ἹΓΠῖη Βρϑαγ- τ γιβὺ οάπηδ : θὲ νυ ἢ Πἰς θονν. 100 
ΤῊΘ ἀαβίαγα᾽ 5 ἴ00]. ννὰβ Ἔν εὺ δὲ ροϊπηξ ἰὸ ἥδε ! 
Βονν5 Ὀ6 πὸ ἰδβὺ οἵ ππληποοά᾽ 5 να]ίαπον : 
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ΗΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ἀλλ᾽ ὃς μένων βλέπει τε κἀντιδέρκεται 
δορὸς ταχεῖαν ἄλοκω τάξιν ἐμβεβώς. 
ἔχει δὲ τοὐμὸν οὐκ ἀναίδειαν, γέρον, 
ΡῚ ; 3. Ψ 53 Ν Ἄ 

ἀλλ᾽ εὐλάβειαν: οἶδα γὰρ κατακτανὼν 
Κρέοντα πατέρα τῆσδε καὶ θρόνους ἔχων. 
οὔκουν τραφέντων τῶνδε τιμωροὺς ἐμοὶ 

ἐν “ 7 

χρήζω λιπέσθαι τῶν δεδραμένων δίκην. 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

Ν κι δ Ν ᾿ 5 7 Α 

τὸ τοῦ Διὸς μὲν Ζεὺς ἀμυνέτω μέρει 
΄ Ν ᾿] ᾿] Ὁ» 5 ς , ᾿] ΝΥ 7 

παιδός" τὸ δ᾽ εἰς ἔμ᾽, ἩΗράκλεις, ἐμοὶ μέλει 
λόγοισι τὴν τοῦδ᾽ ἀμαθίαν ὑπὲρ σέθεν 
δεῖξαι" κακῶς γάρ σ᾽ οὐκ ἐατέον κλύειν. 
πρῶτον μὲν οὖν τἄρρητ᾽, ἐν ἀρρήτοισι γὰρ 

Ἂν Ά ᾿ ᾽ [4 ,ὔἹ 

τὴν σὴν νομίζω δειλίαν, Ηράκλεες, 
Χ 7 “- ““ ᾿ » ν, ΄ 

σὺν μάρτυσιν θεοῖς δεῖ μ᾽ ἀπαλλάξαι σέθεν. 
Διὸς κεραυνὸν δ᾽ ἠρόμην τέθριππά τε, 
ἐν οἷς βεβηκὼς τοῖσι γῆς βλαστήμασι 
"ἴγασι, πλευροῖς πτήν᾽ ἐναρμόσας βέλη, 

τὸν ΠΡΥΝΗΔΝ μετὰ θεῶν ἐκώμασε' 
τετρασκελές θ᾽ ὕβρισμα Κενταύρων γένος, 
Φολόην ἐπελθών, ὦ κάκιστε βασιλέων, 
ἐροῦ τίν᾽ ἄνδρ᾽ ἄριστον ἐγκρίνειαν ἄν, 
δ “ ἃ ον 9 - ἢ οὐ παῖδα τὸν ἐμόν, ὃν σὺ φὴς εἶναι δοκεῖν. 
Δίρφυν δ᾽ ἐρωτῶν ἥ σ᾽ ἔθρεψ᾽ ᾿Αβαντίδα, 
οὐκ ἄν σ᾽ ἐπαινέσειεν: οὐ γὰρ ἔσθ᾽ ὅπου 
ἐσθλόν τί δράσας μάρτυρ᾽ ἂν λάβοις πάτραν. 
τὸ πάνσοφον δ᾽ εὕρημα, τοξήρη σάγην, 
μέμφει: κλύων νῦν τἀπ᾽ ἐμοῦ σοφὸς γενοῦ. 
ἀνὴρ ὁπλίτης δοῦλός ἐστι τῶν ὅπλων, 

κἀν τοῖσι συνταχθεῖσιν οὖσι μὴ ἀγαθοῖς 
νἀ “ “ 

αὐτὸς τέθνηκε δειλίᾳ τῇ τῶν πέλας, 
θραύσας τε λόγχην οὐκ ἔχει τῷ σώματι 
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γὸ θά} οἰθδτα90 ἢν {πὸ ὑπ κα, απ τ ον οι 
Βαοίπρ' {Π6 Βρθαν 5 5 Ὁ ἔπνγον ἃ ππὰπὶ ἰς πα 
γον θοαγ, πὸ τ ἘΠ] 55 655. Πα ἘΠῚ ἘΠῚ 5 τὴν θα}, 
δύ ποοαξι!πθος : ν 61] Κποὸν 1 ἐπαξ 1 οἷον 

Ογϑομ, ὑΠη15. νν Ου1}5 56, πα πο] ἷς ΤΠ γΌη6. 

ΤΠογοίογο 1 νου] πο ἮΡΞΕ 5Π 0] οὐονν ἴο ΠΊΔ1. 
Το τὸ ἀνθηρο ὑπϑιη ΟΝ. ΠῚ6 Ὁ} τὴν ἀΔΕ ΜΡ 

ΑΜΡΗΙΤΗ͂ΥΟΝ 

ΕῸν Ζειιβθ᾽ 5 ραγ---θ ον 50} 5 ὈἰγῈ}} οὶ Ζδιις 
Ἰ)εξεπάα : "πὶ, Ηδύοα]θ5, ἴο τὴθ ἴἰ [Ἀ}}ς 
ΡΙδδάϊηρ' ἔν οαιιβα τὸ 5ῃον [Πϊς ΓΘ] ]Πονν 5 ΤῸ] ]ν : 
1 τπὰν ποῖ ςαθ ον ἐπθὸ ἕο θὲ ἀδίαμηδα. 

ΕἸγοῦ, οὐ {παὺ απ θυ. ἴον ἃ απ θγοιις 6. 

Ηδγοι]θ5. οουηΐ 1 οοναγαϊοε ἐπαυροα οἡ ὑπ  ο.--- 
μὲν {πὸ (οας᾽ νἱΐμθϑς ὑΠ66 1 οἰθαν οἵ {ἢϊς : 

ΤῸ Ζθι5᾽5 ὑπ ημ6Υ 1 ἀρΡΘᾺ], το {Π6 ἂν 
ΓΠαὺ θᾶτα {πΠ6 Ηδτὸ ἀραϊπϑὲ ὑΠ6 δαγ -οσ Ὀγοοά. 
ΤΠ 6 Αἰδηΐϑ, ρμ]αηπείηρ' νυνὶ πρθα 5Πῃ δ τς ἴῃ ἘΠ 6 11 ὙἼ}05. 
θη τ ὑπ Οὐαβ ἢ βᾶπρ' ὑπδ νἱοΐονν -ο Πα πέ. 

Οὖ μοι ἴο ΡΗο]οῦ ρο, τηοϑὲ θᾶβῈ οἵ Κίηρε, 
ΗΘ ἔουτ-ἔοοῦ τποηβίθυβ ἀ5Κ. ὑπὸ (δηΐδατσ ἐγ] 6, 
Α8κ {πότ νγῃοι πον σνου]Ἱα οουπὶ ὑπ δ Ὀγὰνοϑὺ π8Π. 
Ποῦ θὰ τὴν 80} ἢ---ν ἔπδὸ παημθα ““ΠΟ]]ον 

5ηονν ! 

ΑΚ ίρῆνβ, Αθαβ᾽ ἰαπά. ψν ῃῖοἢ [οβιουεα {πθὸ : 
ΠῸ 5Ποι]α ποῖ ρῥγαῖβο ὑπδὲ :--- Οἶδοθ ἴθ πΠῸπ 6 ΨΠΟΓΘΙη 

ΤῊν απ οι] υυϊΐπθββ τὸ Ὀγανε ἀδϑα οὔ ἐπῖπε ! 

Απα αὖ ἐπε θον, ἐπε ογσόνη οὗ νυῖβθ ᾿πνθηςίοηβ, 
Ποῖ οηϑογϑοὶ "-- -πονν ᾿ΘΆΧ νυ] οτ {ἸΌΤὴ τὴν τηοιῖῃ : 

ΤΠηῸ τηδη-αἰ- ΥΠ}5 5 ΟΠ ϑυηδη ἐο ΠῚ ΔΥΤΗΒ. 
Απα {ῃγοιρῊ Πὶς ἔθ] ]ονν5, 1 Ποῖ" Ὠφαγὲβ ννὰχ ἕαϊηΐ. 
ἔνϑδη ἐμυοιρἢ ἢϊβ ΘΙ Ή θοιγβ᾽ σον αϊοα, μῈ α165. 
Απά. τ πὲ Ὀγθὰκ ἢϊβ βρϑᾶν, ἢθ μαΐῃ παιρῃὲ ἕο νατὰ 
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θάνατον ἀμῦναι, μίαν ἔχων ἀλκὴν μύνον' 
ὅσοι δὲ τόξοις χεῖρ᾽ ἔχουσιν εὔστοχον, 
ἕν μὲν τὸ λῷστον, μυρίους οἰστοὺς ἀφεὶς 
ἄλλοις τὸ σῶμα ῥύεται μὴ κατθανεῖν, 
ἑκὰς δ᾽ ἀφεστὼς πολεμίους ἀμύνεται 
τυφλοῖς ὁρῶντας οὐτάσας τοξεύμασι, 
τὸ σῶμά τ᾽ οὐ δίδωσι τοῖς ἐναντίοις, 
ἐν εὐφυχάκτῳ δ᾽ ἐστί: τοῦτο δ᾽ ἐν μάχῃ 
σοφὸν μάλιστα, δρῶντα πολεμίους κακῶς 
σῴζειν τὸ σῶμα, μὴ ἐκ τύχης ὡρμισμένους. 
λόγοι μὲν οἵδε τοῖσι σοῖς ἐναντίαν 
γνώμην ἔχουσι τῶν καθεστώτων πέρι. 
παῖδας δὲ δὴ τί τούσδ᾽ ἀποκτεῖναι θέλεις ; 
τί σ᾽ οἵδ᾽ ἔδρασαν ; ἕν τί σ᾽ ἡγοῦμαι σοφόν, 
εἰ τῶν ἀρίστων τἄκγον᾽ αὐτὸς ὧν κακὸς 
δέδοικας. ἀλλὰ τοῦθ᾽ ὅμως ἡμῖν βαρύ, 
εἰ δειλίας σῆς κατθανούμεθ᾽ εἵνεκα, 
ὃ “χρῆν σ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν ἀμεινόνων παθεῖν, 
εἰ Ζεὺς δικαίας εἶχεν εἰς ἡμᾶς φρένας. 
εἰ δ᾽ οὖν ἔχειν γῆς σκῆπτρα τῆσδ᾽ αὐτὸς θέλεις, 
ἔασον ἡμᾶς φυγάδας ἐξελθεῖν χθονός: 
βίᾳ δὲ δράσης μηδέν, ἢ ἢ πείσει βίαν, 
ὅταν θεὸς σοι πνεῦμα μεταβαλὼν τύχῃ. 
φεῦ: 
ὦ γαῖα Κάδμου, καὶ γὰρ εἰς σ’ ἀφίξομαι 
λόγους ὀνειδιστῆρας ἐνδατούμενος, 
τοιαῦτ᾽ ἀμύνεθ’᾽ Ἡρακλεῖ τέκνοισί τε ; 
ὃς εἷς Μινύαισι πᾶσι διὰ μάχης μολὼν 
Θήβαις ἔθηκεν ὄμμ᾽ ἐλεύθερον βλέπειν. 
οὐδ᾽ “Ελλάδ᾽ ἤνεσ᾽, οὐδ᾽ ἀνέξομαί ποτε 
σιγῶν, κακίστην λαμβάνων εἰς παῖδ᾽ ἐμόν, 
ἣν χρῆν νεοσσοῖς τοῖσδε πῦρ λόγχας ὅπλα 
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6 ἢ [τ ἰπ56}, νν πὸ παῖ Ὁ πὲ ἀείεηςσε, 
Βυῖ πα ψΠοθο Πάπα ἰ5 Ομ ΐπρ' νυ ἢ {πὸ θονν, - 
“ΓΗϊς ἤγοῦ, ἀπ Ἰνοϑῦ.-- ἰοὔβ ἤν ἀππιπη θοῦ 5} 5, 
Υεὐ 9511] παῖἢ οἴοσε ψ ῃπουεν ἢ το ἀνεσῦ {πε ἀθαίῃ. 
Αἰἴδῶν πε οἰαπάς, γεὺ θεαΐβ πε ἔθειηδη ὈᾶοΚ, 
Απᾶ νοιπηᾶς ψἹὉἢ 5Πα 5. ἀπθ6 6 πη, νναΐοἢ ἃ5 πον ψ1]}} 
Υεῦ πόνο ὺ θᾶγ65 Πἰς θοᾶν ἴο {πὸ ἴοε, 200 
Βιιΐ 15. ϑαΐο- νυ δα ; ἀπα ἴῃ Ρατ]Ὲ {ῃϊς 
5. υνυϊβοϑῦ ρο] ον, 501} ἴο Πᾶσι 411] Ὸ65 
παῖ Ρεγοπα τὰπρο 5Πγ1πΠΚ ποῦ, ΟΠ 56 1} πη] εν. 
ἽΠ 656 ννοσάς ἤᾶνθ 56π586 ορροβεα [}]1-ασο τὸ ἐπῖπὸ 
οιο προ ὑΠ6 τα τ  Υ οὶ αὖ ἰθθιθ ΠΟΥῸ. 

Βυῖ ννηουθίογε ἀνὰ ἔποιῖι αἰ το 51Ὧν ἔπ 656 θὸγϑ5 ἢ 
γΥΠαῖ πᾶν πον ἄοπο ἢ Ηογοη 1 οοὰππηΐ {Π66 ν]56. 
ΓΠαὺ ὑπου, ἐπ γ 561 ἃ ἀαϑίαγα, ἔδαν᾽ οὐ {πὸ φϑθα 
ΟΥ̓ Πεῖοσϑ : γεὺ παγὰ ἕαξο 15 {Π15 ἔῸΥ τι. 
ΠῚ νὰ 5Π4}1 ἔου ἴῃ. σονναγαϊοθ᾽ βακὸ 6 9]αΐπ, 910 
Α5 ποιὰ Ὀν τι5 τῆν Ὀεϊζουβ 5ῃου αϑὲ πανὲ θΈΘη, 
ΠῚ ζει ἴο τι8 γνεῦα τ]ρηξεοιϑὶν ᾿ηο]]π6α. 
Υ εἰ, 1 ἴῃ ψ»}}} θὲ 511] ἴο Κεὲρ ΠΟ οβ᾽ ογον. 
ΒΘ ν τι Ἐχ] δα ἴο σρὸ [οστἢ ἐπε ἰαπά : 
Βιιξ ἀο πο νἱοΐεπορ, ἰοὺ ποι βαθὺ τ, 
θη οά 5Π4}} Πᾶρὶ]ν οδῖιθε {π6 ψἱπα τὸ ομδηρε. 

Ουΐ οὐ Ὁ ! ἶ 
Ο ᾿ἰαπὰ οὗ (ὑδαμηι5.---[ονὐ ἴο {π66 1 τὰ]. 
Ονεον {πεὰ ΒΟΥ] ηρ' μη ἘΡΌΥΑΙ ἀπ νγογάβ, 
Ηφγου]θ5 πα ἢϊς 50η5 ἐδι σασοουγεϑί ἐποιι. 
Ηΐτὰ ΨΜΠη0 «ἰοπε ἴδοβα 411} {πε Μίηνδη Ποβί, 920 
Απα τηδ66 {πὸ Ἔδνεβ οἵ ΤΠεΡθε5 566 ἔγεεάομπη 5 ἄν ἢ 
ΟἩ, 5Π8πη6 οἡ Ηξε]]88 !-- -ἰ ψ}1]] ΠΟ] τὴν ρϑᾶσε 
Νανου, γἘΠῸ ρύονε ΠΟΥ ἰηρταῖα ἴο τὴν 50η.- 
Ηδεν, πομπὴ ὈΕπονθα ψ] ἢ ἤτγα, ἢ ΞΡΘΑΥ, ἢ ΘΠ 16] ἃ 

145 
ΜΟΙ, ΠΠ. ᾿ 



250 

240 

τ40 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΈΝΟΣ 

φέρουσαν ἐλθεῖν, ποντίων καθωρμάτων 
χέρσου τ᾽ ἀμοιβάς, ὧν ἐμόχθησεν χάριν. 
τὰ δ᾽, ὦ τέκν᾽, ὑμῖν οὔτε Θηβαίων πόλις 
οὔθ᾽, ἭΝ ας ἀρκεῖ: πρὸς δ᾽ ἔμ᾽ ἀσθενῆ φίλον 
δεδόρκατ᾽, οὐδὲν ὄντα πλὴν γλώσσης ψόφον. 
ῥώμη γὰρ ἐκλέλοιπεν ἣν πρὶν εἴχομεν' 
γήρᾳ. δὲ τρομερὰ γυῖα κἀμαυρὸν σθένος. 
εἰ δ᾽ ἡ νέος τε κἄτι σώματος κρατῶν, 
λαβὼν ἂν ἔγχος τοῦδε τοὺς ξανθοὺς πλόκους 
καθῃμάτωσ᾽ ἄν, ὥστ᾽ ᾿Ατλαντικῶν πέραν 
φεύγειν ὅρων ἂν δειλίᾳ τοὐμὸν δόρυ. 

ΧΟΡΟΣ 
ἂρ’ οὐκ ἀφορμὰς τοῖς λόγοισιν ἁγαθοὶ 
θνητῶν ἔχουσι, κἂν βραδύς τις ἢ λέγειν ; 

ΛΥ͂ΚΟΣ 
σὺ μὲν λέγ᾽ ἡμᾶς οἷς “πεπύργωσαι λόγοις, 
ἐγὼ δὲ δράσω σ᾽ ἀντὶ τῶν λόγων κακῶς. 
ἄγ᾽, οἱ μὲν ᾿λικῶν᾽, οἱ δὲ Ἰαρνασοῦ πτυχὰς 
τέμνειν ἄνωχθ᾽ ] ν ὑλουργοὺς δρυὸς 
κορμούς" ἐπειδὰν δ᾽ εἰσκομισθῶσιν πόλει, 
βωμὸν πέριξ νήσαντες ἀμφήρη ξύλα 
ἐμπίπρατ᾽ αὐτῶν καὶ πυροῦτε σώματα 
πάντων, ἵν’ εἰδῶσ᾽ οὕνεκ᾽ οὐχ ὁ κατθανὼν 
κρατεῖ χθονὸς τῆσδ᾽, ἀλλ᾽ ἐγὼ τὰ νῦν τάδε. 
ὑμεῖς δὲ πρέσβεις ταῖς ἐμαῖς ἐναντίοι 
γνώμαισιν ὄντες, οὐ μόνον στενάξετε 
τοὺς Ἡρακλείους παῖδας, ἀλλὰ καὶ δόμου 
τύχας, ὅταν πάσχῃ τί, μεμνήσεσθε δὲ 
δοῦλοι γεγῶτες τῆς ἐμῆς τυραννίδος. 

ΧΟΡΟΣ 

ὦ γῆς λοχεύμαθ᾽, οὺς "Λρης σπείρει ποτὲ 
λάβρον δράκοντος ἐξερημώσας γένυν, 



ΤῊΒ ΜΑΌΝΕΒΘ ΟΕ ΗΒΒΟΓΠΕ5 

Ἴο πᾶνε πεῖρεα {Ππεϑε θά θ6 5. ἐπα ὴκ- οἴ εσίαρ ἴον ΐ9 
[ΟἿ] ς, 

ερανυπθηΐ Τ[ῸΥ ᾿Νἰ5. ρα σρΊη 56ὰ5 ἀπε Ἰαμες, 
Δἢ Ρονϑ, 5.9 ἢ αἰά ἴο νοι ὑπὸ ΤΠΘΡαη ς᾽ ἴον 
Νοῦ Ηε]]ας Ὀτίπρο ΓΞ ΤῸ τπ6, ἃ βἔγθ Πρ Π]6 55 ἔθη, 
Υε Ἰοοὸξκ, γνῆο ἅτ ποιῃϊηρ' δ 4 νόϊοενε βοπηᾷ : 
ΕῸΣ να ηϊϑη θα 15 {πὸ τηϊσης 1 Πα οἵ ο]ά, 
Ρα οι ψΠἩ 6] τὴν ΠΠπ 5 ἀΓ6, ΦὍΠΕ Τὴν 5 ΓΘ ΠΡΊ]Ι. 
γύεγε ΓΡυῦ νοὰυηρ γεΐ, τπαϑῖου οἵ τὴν {ἢ νν8. 
Ια σγαβρϑα ἃ ἰάποο, ἘΠ|ς 6] ]ονν᾽ 5. γ θΊ]ονν ἢν 
ΙΠπὰὰ ἀλη εα νυ ἢ} ὈΪοοά, πα 50 θδίου οὶ τὴν ΘΡΘᾺΥ 
Βὰν Ρονοπαὰ Αὐ]αβ᾽ θοσπαὶς ἔπ 6 ογσάνθη ᾿νε δά ! 

ΟΗΟΗῦΞ 
1,09. οαπποῖ θγᾶνθ θη πα οσοαϑίοῃ 5{1}} 
ΕῸΣ ΞΡ θςοῆ, ον δον βόε οΥ ὁπ6 θὲ οἵ τοηρῖιε ἢ 

μυοῦβ 
[41] οὴ αὖ τὴϑ ψ ἢ ννογβ πρΡ-ΡΠ]6α ἃς ἔοννο  : 
Τ᾿ νν1}} ἴον μου 8 τθααῖϊζα ὁ {πεὰ 1 ἀεξεάς. 
(1 αἰξεπάαπί) Ηο ! θ]ά τὴν ψοοάμηθη σο--ἰο Ἠε]ΐοοη 

{ῃ 656, 
ΤΠοβε ἴο Ῥαυπαββιβ᾽ ἰο1 45, ἀπ πον ἔΠεῖι Ἰορβ 
ΟΥ̓ οδᾷκ ; πᾶ, ἤδη {πε 86 πο ΤΠΈΡες ἀγὲ Ὀγοιρΐ, 
Οπ εἰἴπεὺ 5146 ὑπὸ αἰΐαν ὈΠ]|εῖς Ρ1]6. 
Απᾶ Κίπαϊδ ; 50 ἐπε θοάϊθς οἵ 411] {πὸ 6 
Ποαβὺ να, ὑπαῖ ὑπὸν τηᾶν Κπονν ὑπαὶ ποὶ ἔπε ἀφαΐά 
Βυ]εῖ ἢ ὑπὸ ἰαπα, θὰ πον ἅτη ἰ Κίηρ' Πεσα. 
Απὰ γε οἱ τηϑη ψ  ]Ϊοἢ βεῖ γνουγβεῖνος. ἀραϊησί 
Μν ρύσροβθ, ποῖ ἴον. ΗΠ θύοι] θθ᾽ 90Πη5 Δ]0η)6 
58}4}} γὰ τῆδκα τπόϑῃ, Ὀυΐ ΤῸΓ γοῦν ΠΟπγθθ᾽ Αἰ ςἐίοι. 
Βαϑὺ ἂς ὈΙονβ [41], ἃ πα 50 588}} ποὺ ἔογρεῖ 
ΤΗδὶ νὰ ἀγτὸ θοπάϑβίανεβ οὗ τὴν ρυίποοὶν ΡΟυνΟΥ. 

ΟΗΟΕῦΚ 
Ο Ῥυιοοά οἵ Βδσγίῃ, Ποπ Ατγὸβ βονεα οὗ νοσε. 
νγΠδῖ {τίπηδ ἢ δ εἰτίρρεά 1ΠῸ ἀγαρΌΠ᾽ 5 γαν ηϊηρ Ἰανγϑ8. 
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οὐ σκῆπτρα, χειρὸς δεξιᾶς ἐρείσματα, 
ἀρεῖτε καὶ τοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἀνόσιον κάρα 
καθαιματώσεθ᾽, ὅστις οὐ Καδμεῖος ὧν 
ἄρχει κάκιστος τῶν νέων ἔπηλυς ὧν ; 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐμοῦ γε δεσπόσεις χαίρων ποτε, 
οὐδ᾽ ἁπόνησα πόλλ᾽ ἐγὼ καμὼν χερὶ 
“ » ἢ ὡ χότᾷς 4 οὴ 3 ,ὔ ἕξεις: ἀπέρρων δ᾽ ἔνθεν ἦλθες ἐνθάδε, 
ὕβριζ᾽- ἐμοῦ γὰρ ζῶντος οὐ κτενεῖς ποτε 
τοὺς Ἡρακλείους παῖδας: οὐ τοσόνδε γῆς 
ἔνερθ᾽ ἐκεῖνος κρύπτεται λιπὼν τέκνα. 
ἐπεὶ σὺ μὲν γῆν τήνδε διολέσας ἔχεις, 

ς:ὦ » 7ὕ » “.7 » ΄, 
ὁ δ᾽ ὠφελήσας ἀξίων οὐ τυγχάνει" 

ν 7 ῇ 5 , , » Χ 

κἄπειτα πράσσω πολλ' ἐγώ, φίλους ἐμοὺς 
θανόντας εὖ δρῶν οὗ φίλων μάλιστα δεῖ ; 
ὦ δεξιὰ χείρ, ὡς ποθεῖς λαβεῖν δόρυ, 
ἊΣ »] ᾽ “ Ν “ 7 

ἐν δ᾽ ἀσθενείᾳ τὸν πόθον διώλεσας. 
ἐπεὶ σ᾽ ἔπαυσ᾽ ἂν δοῦλον ἐννέποντά με 

Ν , ἦ 4 3 “ 2 γ΄ 

καὶ τάσδε Θήβας εὐκλεῶς ὠκήσαμεν, 
: ͵ Δ ΄»Ν 

ἐν αἷς σὺ χαίρεις. οὐ γὰρ εὖ φρονεῖ πόλις 
στάσει νοσοῦσα καὶ κακοῖς βουλεύμασιν: 
οὐ γάρ ποτ᾽ ἂν σὲ δεσπότην ἐκτήσατο. 

ΜΕΓΆΡΑ 
γέροντες, αἰνῶ" τῶν φίλων γὰρ εἵνεκα 
ὀργὰς δικαίας τοὺς φίλους ἔχειν χρεών' 
ἡμῶν δ᾽ ἕκατι δεσπόταις θυμούμενοι 
πάθητε μηδέν. τῆς δ᾽ ἐμῆς, ᾿Αμφιτρύων, 
γνώμης ἄκουσον, ἤν τί σοι δοκῶ “λέγειν. 
ἐγὼ φιλῶ μὲν τέκνα: πῶς γὰρ οὐ φιλῶ 
ἅτικτον, ἁμόχθησα ; καὶ τὸ κατθανεῖν 
δεινὸν νομίζω: τῷ δ᾽ ἀναγκαίῳ τρόπῳ 



ΤῊΝ ΜΑΝΕΒΝ ΟΕ ΗΒΒΟΙ ΠΕ 

1] γὲ ποῦ ἢ Ὸ πὸ ῥγὸρβ οἵ γοὺν τἱρῆΐ Παπάς, 
Υοὺΐ βἴανοβ, ἃη ἀἀ5ἢ νυ Ὀ]οοα {πὸ ᾿πρίοι5 πολ 
ΟΥ̓ γοὴ πᾶπ. ννῆο, ὑποὰρὴ πὸ (ἰδατηθίαη ἢ 6. 
Βαβεὲ ουὐ)άαπά τροϊατὲ, οαρίαϊπ5 ὑπὸ Ὑουης Μοη ᾿! 
ΤΠ 58Π410 ποὺ βοδύμϑὶ θϑβ ἸΙοσὰ ἰὉ ὀνοὺ τη6 ! 
Νοῦ ὑπαῦ ψ ῃ θοῦ 1 Πᾶνε σοΐζοη Ὀν 101} οὗ Βαπὰ 
5410 μοι πᾶνε! Ηδπος ψτ}}} οὔγθεὲ5. νἤρπος ποι 

οΑΤ᾽5ἷ ! 200 
ΤΉετα ουαΐαρσο! ὙγΠ1|5ὲ 1 ᾿νε ἔποὺ Ππο᾿ ΟῚ 5Π4]} οἷὰν 
Ηδεγοῦϊοβ᾽ σοπβ ! Νοΐ Πίάάδη ἴῃ δασίῃ ἴοο 4660 
ΕῸΣ ΠΕΙΡ ἰ5. ἢε,. ἐποιρῃ ἢς μα ᾿6 Πα. θα}065. 
ΤΉοα, ταΐῃ οἵ {Π15 απ, ροβϑοϑβεδὶ ΠΟΥ: 
Απα ἢε, δι βανίοιτ. ἈΠ] ἢ οὗ ϊς ἀπο ! 
Αἴὴ 1 ἃ θυβυ τηθαα]ον ὑπ θ πη, γηο «ἃ 
θελα ἔποπαᾶβ ἴθ ρ]Πρης Ποσα ἔπε πᾶς. ἀγα ποοάθά 

τηοϑὺ ἢ : 
ΑῊ τῖρῆῦ μαηά, μον ποι γ θαυ δὶ ἴο οΥἹρ {ΠῸ ΘΡΘΆΓ, 
Βαυΐ ἴῃ ἐν θά Κη θ55 Κπονν βὺ ἐν γ θαυ] ηρ᾽ νὰ ! 
ΕΠ56 Πδά [ ϑυντίθη ἐῃν ἰαππῦ οἵ δοπαάσίαυε ἀατηθ. 2710 
Απα νε πα στὰ]εα ἢ ΠΟοΠΟὺΣ {815 οὐν ΤΠΕΡῈ 5 
ὙγΒεογείη ἐμοι Ἰογεδῦ ἢ Α οἷΐν ρΡἰαριεα τ ἢ οὑγῖξε 
ΑΠπα δν]]} οοιη56]5 ἐπ Κοῖἢ ποῖ δυὶρῃΐ ; 
ΕἸςῈ πεᾶνοὺ Πδα 5Π6 σοίζεῃ {Πδεὲ ἔῸγ Ἰοσα. 

ΜΕΘΑΒᾺ 
Ἑαΐπῃουβ, 1 πᾶ ηκ νοὰ. Ναοδαβ πϑὺ ἔθ πά 5 θὲ Π]]εὰ 
ὙΠ τὶρηξθοιιβ ἱπαϊσηδίοη ἴῸΓ ἐγ  πἀ8᾽  ΌΠρσϑ. 
Υοδὺ θυ οὐ 58 κα ἐῃτοιρὴ νυ ἀρσαϊπϑὶ νοῦ Ἰογας 
ΒΟΥ ποὺ βοαῖμθ. Αὐηρῃϊζγνοπ, ἤθασκθη ἐποιι 
Μῶν οοσπΠβεῖ, 1 τὴν ψου5 βθὸῖ ρΟΟα ἴο ἐπεε : 
ΤΊονε τὴν 50η5.-- πον 5Ποι]α 1 ποὺ ἴΙονε ΠΟΤῚ 250 
ΤΡαγα ἀπ τοι] δα ἴον ἢ-- - ἀπ ἴο αἴε 1 οουύηΐ 
δα] : νεῖ-- -νγεῖ--ραϊπβῦ ἐπα ᾿ηϑ νυν! } 

ι ΤῊ τονοϊ αὐοπᾶγν ραγίν, γγ πο βύν θα ὑπϑηηβοῖνοβ “Υ οππρ, 
ΤΠΘθ6κ5." 
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ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΈΝΟΣ 

ὃς ἀντιτείνει, σκαιὸν ἡγοῦμαι βροτόν. 
ἡμᾶς δ᾽ ἐπειδὴ δεῖ θανεῖν, θνήσκειν χρεὼν 
μὴ πυρὶ καταξανθέντας, ἐχθροῖσιν γέλων 
διδόντας, οὑμοὶ τοῦ θανεῖν μεῖζον κακόν. 
ὀφείλομεν γὼρ πολλὰ δώμασιν καλά. 
σὲ μὲν δόκησις ἔλαβεν εὐκλεὴς δορός, 
ὥστ᾽ οὐκ ἀνεκτὸν δειλίας θανεῖν σ᾽ ὕπο: 
οὑμὸς δ᾽ ἀμαρτύρητος εὐκλεὴς πόσις, 
ὡς τούσδε παῖδας οὐκ ἂν ἐκσῶσαι θέλοι 
δόξαν κακὴν "λαβόντας" οἱ γὰρ εὐγενεῖς 
κάμνουσι τοῖς αἰσχροῖσι τῶν τέκνων ὕπερ, 
ἐμοί τε μίμημ᾽ ἀνδρὸς οὐκ ἀπωστέον. 
σκέψαι δὲ τὴν σὴν ἐλπίδ᾽, ἧ λογίζομαι" 
ἥξειν νομίζεις παῖδα σὸν γαίας ὕπο" 
καὶ τίς θανόντων ἦλθεν ἐξ “Διδου πάλιν ; 
ἀλλ᾽ ὡς λόγοισι τόνδε μαλθάξαιμεν ἄν ; 
ἥκιστα" φεύγειν σκαιὸν ἄνδρ᾽ ἐχθρὸν χρεών, 
σοφοῖσι δ᾽ εἴκειν καὶ τεθραμμένοις καλῶς" 
ῥᾷον γὰρ αἰδοῦς ὑποβαλὼν φίλ᾽ ἂν τύχοις. 
ἤδη δ᾽ ἐσῆλθέ μ᾽ εἰ παραιτησαίμεθα 
φυγὰς τέκνων τῶνδ᾽ - ἀλλὰ καὶ τόδ᾽ ἄθλιον, 
πενίᾳ σὺν οἰκτρᾷ περιβαλεῖν σωτηρίαν' 
ὡς τὰ ξένων πρόσωπα φεύγουσιν φίλοις 
ἕν ἦμαρ ἡδὺ βλέμμ' ἔχειν φασὶν μόνον. 
τόλμα μεθ᾽ ἡμῶν θάνατον, ὃ ὃς “μένει σ᾽ ὅμως. 
προκαλούμεθ' εὐγένειαν, ὦ γέρον, σέθεν: 
τὰς τῶν θεῶν γὰρ ὅστις ἐκμοχθεῖ τύχας, 
πρόθυμός ἐστιν, ἡ προθυμία δ᾽ ἄφρων: 
ὃ χρὴ γὰρ οὐδεὶς μὴ χρεὼν θήσει ποτέ. 

ΧΟΡΟΣ 
εἰ μὲν σθενόντων τῶν ἐμῶν βραχιόνων 
ἣν τίς σ᾽ ὑβρίζων, ῥᾳδίως ἐπαύσατ᾽ ἄν" 



ΤΗΕ ΜΑΌΝΕΒΒ ΟΕ ἨΒΒΟΙΠΕΒ 

ὙΥΉῸ οὑγῖνοϑ, 1 ΠοΙα Πΐμ θυ ἃ ΟΠ 15} χα]. 
5Ι΄Ίησ0 6 ψῈ τηϊϑὺ ποεᾶς αἴθ, θε ξεν ᾿τἰς ἕο ἴδ 
Νοῖ ψ ἢ ἥτε γοδβίθα, νἱϑ]αϊπηρ απ ρ  οΥ- 5 ἢ 
Τὸ ἔοθϑ, ἃῃ ον] ννοῦθο ἔπδη ἀδαΐῃ ἴο τη6. 
Οτοϑαῦ 5 οὐ ἀθθὺ οἵ Ποποι ἴο οἷα ἤοιι56 :  - 
Το Πασὲ θθ π οτονν δα ἢ σ]οτγίοι5. ας] ε- ἴα : 
ΤΠ οαηβὺ ποῖ, πγιϑὺ ποῖ, ἀἴδ6 ἃ σοννασα 5 ἀδάίῃ : 
ΝΟΥΣ 8Πν νυ πη θ 55 ΠΘΘαβ τὴν ο]ΟΥΟΙ5 5ΡΟΙ56 290 
ΤΠαῦ Π6 ννουἹα ποῦ οοηβεηΐ το 5ᾶνε ὑπ 6 56 505 
διαϊηθα νυ τ 111- πη : [ῸΣ ἕατ μου5 σα πον ὈΟΙῚ 
ΑΥα οὐπϑῃ θα θοπδαΐῃ ἐπε Ἰοδα οἵ οΠ]] γος 5Πα]ηε. 
Μν Ἰογα 5 Ἄὄχϑσηρθ 1 οαηποῦ ἘΠγαβὺ ἔγΌΤη Π16. 
ΤΠ ονντι Πορε-- πὰ κΚ πον ΠΙΡΉΠν 1 οοΐθθῃι ἰἰ: 
Ι)οοὺ ὑπίπκ, θη ὑπ ππάουννοῦά τἢν 50 584]]} 

οΟΠ16 ἢ 
ΔΗ, οὗ ἐπε ἀξαά, νν πὸ μαῖῃ γεϊασηθα ἔσο Ηδα65 ἢ 
Ι)οϑὺ ἀγθᾶη μὰ τηϊρηῦ ψτἢ ψνογὰς ἀρρθαᾶβθε {ῃῖς 

ντεῖςοῃ Ὁ 
ΝΟ νου !-οὗ 811 ἴοθς, 501 θθνγασγε ὑῃς ον] ! 
ΥἹΕ]α, 1 ποῖ ταδὶ. ἴο νυῖβα πα ΠΙρῃ- γε ἔοοϑ : 300 
50. ἴῆν. βὈ 550) τᾶν ἢπα ΟΠ ν ΑἸ ΓΌῖ5 στάοα. 
Ενεη πον τη ποιρῃϊ, “ ΥΥΠδας 1 νγὲ ἀβκεά ἴον ἔπεςε 
ΤΗδ θοοπ οὗ οχῖϊὸ ᾿᾿. πᾶν, ᾿ὕ ΕΓῈ ΤῊ] ΒΟΥΥ 
Τὸ σῖνε ἔπη ἰξδ ἢ νντεΐομεα ρόπασν ΠἰηΚεά. 
ΕῸΥ ΠΡΟΠ Θχ 6 - ἔτ! πα 5 {πὸ ἐνὸβ οἵ Ποβὶβ 
ΤῸ Κ Κίπαϊν. κὰν ὑπον. 0Π6 ἄν ἈΠ ΠΟ ΤΠΟΓῈ. 
Εδοὲ ἀεδξῃ ΜἸ ἢ τι5 : [Ὁ νραϊὲς ἔπεα ἴῃ ΔΗΥ ψν 156. 
ΤῊν ΠΟΡ]6 Ὀ]οοά 1 ἘΠ] εηρο, ἀποϊθηΐ ἔν 6 πα. 
ὙΥΏοβο ψ ἢ ΘαΡῸΥ πἰσαρο]  ησ νγοι]α νυϊτπε οὐἱ 
Ετὸπὴ ἔα ε᾽ 5 ποῦ, ἔῸΠ]}ν 15 Πἰς ΘΑ ἜΤ 655. 510 

Εν ἀοομη 5 ἀδοῦθο 5Π4}} πὸ τῆλ αἸΙ5α η πη]. 

(ΟΕ 
Ηδα δὴν οιϊαρεα ὑπεὰ ἡ Π1]6 νεῦ τηΐπ ἈΓΠ15 
γγεσε βἰγοηρ,. τρὶς ψυῖοκὶν Πα Πα ἐδαϑοα ὑπεγε τοι: 
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ΗΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΌΜΕΝΟΣ 

“ ᾽ ᾽ 7 5 Ν Ἁ, ᾽ ἴω - 

νῦν δ᾽ οὐδέν ἐσμεν. σὸν δὲ τοὐντεῦθεν σκοπεῖν 
ὅπως διώσει τὰς τύχας, ᾿Αμφιτρύων. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

οὔτοι τὸ δειλὸν οὐδὲ τοῦ βίου πόθος 
θανεῖν ἐρύκει μ᾽, ἀλλὰ παιδὶ βούλομαι 
σῶσαι τέκν᾽" ἄλλως δ᾽ ἀδυνάτων ἔοικ᾽ ἐρᾶν. 
ἰδοὺ πάρεστιν ἥδε φασγάνῳ δέρη 
κεντεῖν φονεύειν, ἱέναι πέτρας ἄπο. 
μίαν δὲ νῶν δὸς χάριν, ἄναξ, ἱκνούμεθα: 
κτεῖνόν με καὶ τήνδ᾽ ἀθλίαν παίδων πάρος, 
ὡς μὴ τέκν᾽ εἰσίδωμεν, ἀνόσιον θέαν, 
ψυχορραγοῦντα καὶ καλοῦντα μητέρα 
πατρός τε πατέρα. τἄλλα δ᾽ ἣ πρόθυμος εἶ 
πρᾶσσ᾽" οὐ γὰρ ἀλκὴν ἔχομεν ὥστε μὴ θανεῖν. 

ΜΕΓΑΡΑ 

κἀγώ. σ᾽ ἱκνοῦμαι. χάριτι προσθεῖναι χάριν, 
ἡμῖν ἵν᾽ ἀμφοῖν εἷς ὑπουργήσῃς διπλᾶ: 
κόσμον πάρες μοι παισὶ προσθεῖναι νεκρῶν, 
δόμους ἀνοίξας.--νῦν γὰρ ἐκκεκλήμεθα---- 
ὡς ἀλλὰ ταῦτά γ᾽ ἀπολάβωσ᾽ οἴκων πατρός. 

ΛΥ͂ΚΟΣ 

ἔσται τάδ᾽" οἴγειν κλῇθρα προσπόλοις λέγω. 
κοσμεῖσθ᾽ ἔσω μολόντες" οὐ φθονῶ πέπλων. 
ὅταν δὲ κόσμον περιβάλησθε σώμασιν, 
ἥξω πρὸς ὑμᾶς νερτέρᾳ δώσων χθονί. 

ΜΕΓΑΡΑ 

ὦ τέκν᾽, ὁμαρτεῖτ᾽ ἀθλίῳ “μητρὸς ποδὶ 
πατρῷον εἰς μέλαθρον, οὗ τῆς οὐσίας 
ἄλλοι κρατοῦσι, τὸ δ᾽ ὄνομ᾽ ἔσθ᾽ ἡμῶν ἔτι. 



ΤΗΕ ΜΑΌΝΕΒΒ ΟΕ ΗΒΕΟΌΠΕΒ 

Βιιὲ πον ἀπ πᾶιρῃῖς. ᾿ΤῚ5 {πῖης. ΑἸ ρἢϊγνοη, πονν 
ΤῸ βϑάγοῦ μὸν ἴδοι 5Π4}0 ρί δυο τη βγη" ε᾽ 5 5ΠΆΓ65. 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 

ΝΟΥ σοναγ σε ΠΟΥ ΠΠ δ -ογανίησ Πο]άς τηῈ θα οκ 
Εγομ ἀδάΐῃ : θυ Ὁ τὴν 50 1 ἔαϊη ννου]Ἱά σάνε 
ΗἸς 5015---᾿ἰ οονεῖ ἐπίηρς ρμραϑὺ ΠΟρῈ, ΤΠ 56 6 η5. 
9, ΠογῈ τὴν ἐῃγοαῦ ἰ5 τοδαν ἴον ἢν ονογά, 
Εον οἰαθθῖηρ, τη ἀουπρ', Πα ]]ηρ ἤτοι {Πε γτοςκ. 
εὖ σγαηΐ τ15 ὕνναϊη ὁΠ6 σγάςσο, [ργὰν πες, Κίηρ: 
51Ἂν πη6 ἃ η4 {Π|5 ΡΟΟΥ τοῦ ΠΕ Ὶ ἐσὰ ἐπε ἰδ65, 
ΤΠαΐ-- οἰσῃξ ἀπ ΠΆ]Π ον α.-- νὰ 566 ποῖ ΠῸ θοὸν 5 
(ὐδϑρίῃρ οὐ Πΐπὶ πα οἉ]]Π]πρ οἢ ἐπ ΕἾ τοῦ ΠΕ 
Απα σγαπαάσίγο : ἴῃ 411} εἶδε {Πϊ]ηὸ βαρ Υ ν01}} 
οΥΚ ουἷ ; [ὉΓ νγὰὲ ἢᾶνε πὸ ἀείεησε ἔγομπη ἤδαίῃ. 

ΜΕΘΛΗΔ 

Απάα, 1 Ὀόβθεςῇ, ἴο {Π15 σγάςε δα ἃ σγᾶσε. 
Το Ρὲ ἔνῖοθ θεποίδοξζου ἴο τι ὕνγϑίῃ :--- 
Ορεη γοη ἀ00158 ; εὖ Πη6 ΔΥΤΆΥ͂ ΤῊΥ 5085 
Ιὴ ἀθαΐῃ᾽ 5 αἰετο,- - Ὁ πον Δ΄ΙῸ νγὰ 5ῃαΐξ οι. - 
ΤΗεὶν πο ἱπμουϊζαπος τότ ἐπ εῖν ἔα  ΠεΥ᾿ 5 Π4]]ς. 

μΥοῦβ 

50. θὲ 1 : Ια τὴν ππδὲη [γον νῖάθ ἐπε ἄοοῦδ, 
Ῥᾷβ5 ἴῃ ; Δάουη νοι : [ θερυ πᾶσα ΠΟ ΤῸ 65. 
Βαυΐ, θη γε Πᾶνε οαδὶ {πΠ6 ἀυτανίηρσ Υτοη ὙΟΙΓ 

πη} 5. 
Ι φοπηθ. ἴο σῖνε νου ἴο {πε πεῖπει νγρου]α, [Ελτὶ. 

ΜΕΟΘΛΗΛ 

ΟΠ ἄγθη, αἰζο πα νοι ΠᾺ}} 655 τη ΠΕ Υ᾽ 5 σε ρ5 
ΤῸ γου" 51Γ6᾿ 5 ΠᾺ}15, γποσο οὐ Υθ᾽ τηλδέεσν ΠΟΙ ς 
Η!5 βυιθρβίαποθ, θὰ ἢϊς πη νεῖ ΠΠΠσΈγθ ἢ οἵιγ5. 

[ἔα γυϊᾳ οἰ γόης 
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ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
ΘΘ α᾽ “ 4  ΕῚ ΥῈ δι ς ῇ, ͵ "1... 7 

ὦ Ζεῦ, μάτην ἄρ᾽ ὁμόγαμόν σ᾽ ἐκτησάμην, 
Ξ ΄, δὲ δὲ Αι 355 ͵ 340 μάτην δὲ παιδὸς κοινεῶν᾽ ᾿ σ᾽ ἐκλήξομεν" 

Ἁ 3. » ͵ 3 να σὺ δ᾽ ἦσθ᾽ ἄρ᾽ ἧσσον ἢ ̓ δόκεις εἶναι φίλος. 
ἀρετῇ σε νικῶ θνητὸς ὧν θεὸν μέγαν" 

τὃ Ν » "ὃ Ἁ .ς Ἐ παῖδας γὰρ οὐ προὔδωκα τοὺς Ἡρακλέους. 
Ἁ ᾿ 5 Ν }] 3, ΄ὔ ) ψ,. “- σὺ δ᾽ εἰς μὲν εὐνὰς κρύφιος ἠπίστω μολεῖν, 

, ͵ ν ΄ 

τἀλλότρια λέκτρα δόντος οὐδενὸς λαβών, 
’ δὲ Ἁ Ἃ 3 5 Ά , σῴζειν δὲ τοὺς σοὺς οὐκ ἐπίστασαι φίλους. 

2 7 5 ῇ δ Ψ' Μ 

ἀμαθής τις εἶ θεός, ἢ δίκαιος οὐκ ἔφυς. 

ΧΟΡΟΣ 
» Ν 5 ᾿] ᾿] “ “ αἴλινον μὲν ἐπ᾽ εὐτυχεῖ στρ. ἃ 

μολπᾷ Φοῖβος ἰαχεῖ, 
εν Ν 7, ͵ 350 τὰν καλλίφθογγον κιθάραν 

ἐλαύνων πλήκτρῳ χρυσέῳ: 
ΟΜ Χ Χ “ δ Δ βϑγι » ἐγὼ δὲ τὸν γᾶς ἐνέρων τ᾽ ἐς ὄρφναν 

ῇ “ἋῸΣ » ΄ Μ μολόντα, παῖδ᾽ εἴτε Διός νιν εἴπω 
Ἄγ 7 3  κ “ εἴτ᾽ ᾿Αμφιτρύωνος ἵνιν, 
ὑμνῆσαι στεφάνωμα μό- 
χθων δι᾽ εὐλογίας θέλω. 

“ 

γενναίων δ᾽ ἀρεταὶ πόνων 
τοῖς θανοῦσιν ἄγαλμα. 

πρῶτον μὲν Διὸς ἄλσος 
360 ἠρήμωσε λέοντος. 

πυρσῷ δ᾽ ἀμφεκαλύφθη 
ξανθὸν κρᾶτ᾽ ἐπινωτίσας 
δεινῷ χάσματι θηρός" 

1 ΘΟ ΠΡΟ : ἴον ΜΗ, τοι νεὼν μα τὸν νεὼν. 
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ἸῊΕ, ΜΑΌΝΕΒ5 ΟΕ ἩΡΒΟΌΠΕΒ 

ΑΜΡΗΙΤΉΥΟΝ 
Ζειι5, ῸΣ τὴν οοι ἢ -πλαΐο σαϊηδα 1 ἔΠ6ὲ 1 νΆ11, 
Ναιηδα {πεε ἴῃ ναί οο- ΤἈΛΠΟΥ οὐ τὴν 50η. 340. 
1,695 ἐπᾶπ ποῖ βεοιηθαςι αὐ ποι 6 πα ἴο τι ! 
Μογίαὶ, ἴῃ ννογῖ ἢ την σοαποδα 1 οὐΐάο : 
Ηδτοι] 65 50η5 ἤᾶν 1 ἀΡραπαάοπεα ποί. 
Οὐπηΐηρ' νναϑῦ Ποῖ ἴο 5ἴθα] ἀπΐο τὴν σοι 6ἢ..--- 
Τὸ ἤ]οἢ ἀπούπΠου 5 τῖρης πόπὸ ἐοπάογεα {ῃθε.-- 
Υεῖ Κπον βὺ ποῦ ον ἴο ϑᾶνθ ἢν ἀθὰν Οη)65 πον ' 
ΤῊΪη6 ἰ5. ππυν 501, ΟΥ᾽ ᾿] 5066. ἘΠ 16. [Επὶ. 

ΟΗΟΘΗ 8 

μῸ Παρ ὁ} πὸ 1 ,αδϑοιι ο΄ Πογομίος 

Ηατγά οἡ {πὸ ρέῃ γα ρΠδηΐ-ἹΠηρίηρ (5)... 1} 
ΟἿ ῬΠοεθα5 οαδρθαϊθίῃ ἃ τη Π]ηρ-50ΠΡ". 

Ο᾽εΥ ἀπὸ οἔηρθ οἵ ἢὶ ΠΡ οὗ {πε νοῖεε 
βυνεο - 5] ὩΡΊ ΠΡ; 350 

ϑυνεερίηρ {πε ρῥ]εοΐσιιη οὗ σο]α «]Ἱοηρ. 
Τ 4150 οὗ τὴ γνῆο Παῖῃ ρμαϑοεα ἴο {πὸ μἷαοοβ 

Οἵ υπάουνουῦ]α σ]οοη:--- Ποῖ ΠΥ Ζειβ᾽ 50 5 
ϑἴουνυ. [ΡΥ 56 5.--- 

ΟΥ ΑἸρῃϊγνοη 5 βοίοη. θὲ ὑπεμθ οὗ τὴν 
δίηρ : [ἅτ ἰδίπ ἴο ὉΡΠΠῸ Πίτη θεΐοτε νὰ 
τυτοομιρά “ ὑπε Τ ννεῖνε ΤΟΙ]5᾽ σαν ]απα οὗ 

1ο 
Εοτ ἐπε κα. ἜΣΕ ἃ Ἠογίζαρο, γϑᾶ, Πᾶν ἃ ΟΥΌνη. 

Ενεη ἀθαΐῃ]θ85 τπθυηουία] οὗ ἀεοας οὗ γέμον. 

Ι. 71πὲ Νορισαπ [θη 

Ι͂Ὶ Ζειυβ᾽ σίεη ἤγϑῦ, ἰὴ πὸ [10η᾿5 ἰΔ]τ. 
Ηε ἔουρῃῦ, ἀπα {πὸ ΤθΥΤῸΥ ννὰ5 ΠῸ Τη01Ὲ ἔπετα ἢ 360 

Βαυῖ ὑπὲ ἔαννν Ὀϑαϑὶ 5 σΥἱπ Ἰᾶνγ5 ΕΓ νε] ]ΠΠπῃρ 
ΗἸς σο]άθη Ποδα, ἅμα ΕΠ ἢ συνορὺ, {γα Πρ 

Ονοῖ πὶ 5ῃου]ἄθγ. τς [61] οὐ Παῖν. 

1 ΒῸΓ ΠΙ, Κ΄, ΨΙΙ, ΨΠΠ, ἰαῦθυ ψυυῖῦου5 Βα Ὀδυϊτπίθ ὕΠ6 Εν π]δ1:- 
ὑμ18η Βοᾶγ, ὑπ Αὐσοδη Δ 0165, {π6 στρα θη Β᾽τ5, ἀπά 
{πΠ6 Οτούδη Β8]]. 
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ΗΡΑΚΛῊΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΈΝΟΣ 

τάν τ᾽ ὀρεινόμον ἀγρίων ἀντ. α΄ 

Κενταύρων ποτὲ γένναν 
" ΄ ΄, 

ἔστρωσεν τόξοις φονιοις, 
5. ΄ - , 

ἐναίρων πτανοῖς βέλεσιν. 

ξύνοιδε Πηνειὸς ὁ καλλιδίνας 

μακραί τ᾽ ἄρουραι πεδίων ἄκαρποι 

570 καὶ Πηλιάδες θεράπναι 

σύγχορτοί θ᾽ “Ομόλας ἔναυ- 

λοι, πεύκαισιν ὅθεν χέρας 

πληροῦντες χθόνα Θεσσαλῶν 
΄ 7 5 ,] 

ἱππείαις ἐδάμαζον' 

τάν τε χρυσοκάρανον 

δόρκαν ποικιλόνωτον 

συλήτειραν ἀγρωστᾶν 

κτείνας, θηροφόνον θεὰν 
᾿] “ 

Οἰνωᾶτιν ἀγάλλει: 

380 τεθρίππων τ᾽ ἐπέβα σΊρι 

καὶ ψαλίοις ἐδάμασσε πώλους 

Διομήδεος, αἱ φονίαισι φάτναις 

ἀχάλιν᾽ ἐθόαζον 

κάθαιμα σῖτα γένυσι, χαρμοναῖσιν 

ἀνδροβρῶσι δυστράπεζοι" περῶν δ᾽ 



ΤῊΝ ΜΑΌΝΕΒΟ ΟΝ ΗΕΒΟΠΙΕΝΒ 

΄-. 1716 (ρημίαιμγς 

ΤΠ δὴ οἱ ὑπὸ τποιπΐαϊ μη - παϊ ἴδ 75. γα πρ (“1π|. 1} 
Εαν- γιηρ ἀὐτοννβ5, Πἷ5. Πα Πα ἰα16 ἰονν 

ΤηΘ ἴδηηθ]655 ὑ1065 οὐ {πὸ (ὑδηΐαιτθ, 5ΌΓΆ ΤΠ] Ρ᾽ 
Αραϊηβὺ πεῖ οὗ οἱ ὑπαῦ ἀθαάϊν "ον. 

Ρεποίι5 ἰ5 νυ ζηθβς, ἔπ Ἰονεὶν-»]] αἴης, 
Απά {πῃῸ6 ἤεϊάς ὑπβοόν ΟΥΟΡ Η]αη5. ψάο- 

ΒΡρΥ δ αἸηρ, 
Απά {πὲ Παιη]εῖς ἴῃ ρἹεηβ οὐ Ῥο]ίοη ΠΙα ἴῃς, 

Απα οα Ηοιμο]ε᾽ 5 θογάδυς τηλην ἃ οἰθδαϊηρ. 
ὙΠ εποε ροιγοα πεν ψΠΠ σαϊπΐ πο Ποοῖς ἀν - 

ὑγθδα!]ηρ' 
ΓΘ οϑα γ᾽ 5 Πασν ϑῖβ, ΤῸ Ραδ]6- Ὀναπάς 

᾿“Γοσοίηρ' ΠῸ τηοιπζαΐη μἷη65 ἴῃ ὑπο ῖν παπάς. 

ΠΙ|. 71ὲ (οἰάομ-πογπε Πιπα 

Απα {πὸ Ηἰπα οὗ ὑπὸ σο]άοπ-απε! εγοαὰ Πδαά, 
Απα {πὸ ἀλρρ!εα πἴάε. νυν] ἢ ννομΐ ἴο βργθδα 
Ο᾽ ἐγ {με Ἰαπάς οὗ ὑπ Πιιϑθαπάτηθη πἴαυκ 4690- 

Ἰατ]οη, 
Ηε 51ἐν ἴξ, ἀπὰ Ὀγουρῃϊΐ. ἔου ῥγορ  Ἰαὐίοιι. 

09πἴο Οεποῦ᾽ 5 σοαάδ655. ἐπε Ηππύτοϑβ ἀγοδα. 

ΙΝ. 1716 Πογδος οΓ᾽ [)ϊἸοηιδίο 
(ϑέν. 32) 

Απάᾶ οἡ )͵οιηδαάε᾽ς ματιοῦ πὸ γοάθ. ἕου πὸ γεϊποα 

ἐπ θιη, 
Βν 5. ὈΪ5 ονουμηδϑίουθα, {Π6 9 Ά]Π01}5. ἔοι 

ΤΠαὶ Πα γτανίπηθα αὐ τηϑηροῦβ οὗ τημτθυ, ἀπά 
οἰδϊ πα Π 61 

ὙΥ τενεὶ οἵ θαπαπεῖβ οἵ ΠΟΥΥΟΥ, ΚΠΘΠ ΘΌΓΕ 
ΕἼΟΠῚ τη6Π᾿5 ΠπὴΡ5 ἀρροα ὑπαὺ {πεῖν ἤσδτοθ 

θοῇ ἴοτδ. 

5 
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ΗΠΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ἀργυρορρύταν ἴὥβρον 
ὙΞΕΚο μα βανουκί, ο, Ι ἐξέπρασσε μόχθον, 

Μυκηναίῳ πονῶν τυράννῳ" 

τάν τε Μηλιάδ᾽ ἀκτὰν 
00 ᾿Αναύρου παρὰ πηγάς" 

Κύκνον δὲ ξενοδαίκταν 
τόξοις ὥλεσεν, ᾿Αμφαναί- 
ας οἰκήτορ᾽ ἄμικτον" 

. γὃ ΚΞ ΄ ᾽ ἼΞΣ 

ὑμνῳδοὺς τε κόρας ἀντ. 
ι φ 

ἤλυθεν, ᾿᾿σπερίαν ἐς αὐλάν, 
͵ 7 ) Ν , 

χρύσεον πετάλων «πὸ μηλοφόρων 

χερὶ καρπὸν ἀμέρξων, 
δράκοντα πυρσόνωτον, ὅς σφ᾽ ἄπλατον 
ἀμφελικτὸς ἕλιεκ᾽ ἐφρούρει, κτανών" 

Ε 7 ἘΣ Ἂν 

400 ποντίας θ᾽ ἁλὸς μυχοὺς 
2 “ ἴω 

εἰσέβαινε, θνατοῖς 
᾿Α νὴ 3 ἴω 

γαλανείας τιθεὶς ἐρετμοῖς" 

οὐρανοῦ θ᾽ ὑπὸ μέσσαν 
΄, ΄ Ὡ 

ἐλαύνει χέρας ἕδραν, 
ἼΛτλαντος δόμον ἐλθών" 

ἀν ΡτΝ 
ἀστρωπούς τε κατέσχεν οἴ- 

κους εὐανορίᾳ θεῶν: 

1 ιπήονῇ : ἴον ΜϑΝ. πέραν... διεπέρασ᾽ ὄχθον. 

Ι5ὃ 



ΤῊ ΜΑΌΝΕ5 ΟΕ ΗΒΕΟΠΙΠΕΒ 

νι (όμες {πὲ ον νεν 

νεῖ δῖος οὐ ΗΦθνῖ5 ΘΠ] ν δ Υν -οΟΠ  πηρ’ 
ΗΠ ραϑοοα ἴο {πὸ σγόοιῖ νοῦ Κ γεῖ ἴὸ θὲ ἄοπο. 
Ια {πὸ [55 οἵ ὑπὸ Ἰογνὰ οἵ Μγοθπδο τοι] ηρ’ : 
ἢν {πὸ βυσ τἱὰ {πὸ Μα]ας γεοῖς Ἔν ὺ ΒΟ Πρ, 

Απα ὃν ἔοιηῖς οὐ Απαιτιιβ, ῃ6 ἸΟυ ΓΘ δα ΟΠ, 
“1 τὰ ον ἔγοιὰ ἢϊς οἴνίηο ἀ14 ἐπε ἄθαῖ!- 

ΟΠ] ηρὸ 5] Πρ' 
{Ππἴο νοπιι5 ἐπ 6 οτδδῦτ- 9! αν ον, ΔΙ Πα θ᾽ 5 Κα, 

ὙΥΠπῸ σάν νϑ]οομῈ ἴο ΠΟΙ. 

ΝἼ. 1716 Οοἰάοι Ἵρμρίος 
(4πἰ. 3) 

1Ὸ {πῆ ϑοηρ-παϊάς. πἢ6 σασηθ. ἴὸ ἐπε ανάδη 
ΘΗ] 6 πη 

[ὴ ρουνν οἵ βιυηβθῖ, ἴὸ θ᾽ οκ. νι ἤθτ ἔπδν στον, 
ΜΙ|Ιὰ τπὲ δι -Ἰλά θη Ττοπάαρσο ὑπ 6 ἈρΡΡ]65 ΡΟ] ἤδη ; 

Απα {πὸ ἤστπο- πδὰ ἀγαροη, {πῸ νναγάδυ ἐπαΐ 
ἄγὸνν 

ΑἸ] γτουπα 1 Π5. Του 0 ]6 ορῖτοβ, μῈ οἴδνν. 

ΝΠ. βαϊβγραίίοι ο΄ Γϊγαΐος 

ΓΠγοιρ ὑΠ6 τον θ᾽ ΘΌΥΡΘ5 βϑανναγ - σα Ζίηρ; 
Ηδε βοιρῇΐ ; πα ὑπουθα θυ ἴῃ ρϑᾶςο τηϊρηξ γΟΆ,η 
ΑἸΙ τηανἽπΠ 5 Η] νΊηρ ὑπ 6 Οδ5 αν {Ὁ-γλοίησ. 

ΝΗΙ. 7λὲ ΡῬιϊαγε ὁ Ηφατϊθη 

ΤῸ {πὸ τηδηβίοη οἵ ΑἸ]ὰ5 6 οαπη6, ἃπΠ4 μ] οίηρ: 
Η!5 ἀστηβ οὐ δινθίομοα ᾽'πϑαΐῃ {πὲ ἘΚ 5 τηϊά- ἀοιηε. 
Βν 5 τηϊσηῃΐς πὲ ἀΡΌοτα ἐπὸ Πγτηδιπθηΐ 5 ἤρου. 
Ἀπαὰ {πὸ ρᾶϊαοα νη βρ] ποῦν οὔ Ξἴατς ἐγοϊε θα οὐ ἐν. 

ΓΠῸ6 [πητηοσία] ς᾽ ΠΟΠΊΘ. 

9390 
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ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΈΝΟΣ 

τὸν ἱππευτάν τ᾽ ᾿Αμαζόνων στρατὸν στρ. Ὑ 

Μαιῶτιν ἀμφὶ πολυπόταμον 

410 ἔβα δι’ Εὔξεινον οἶδμα λίμνας, 

τίν᾽ οὐκ ἀφ᾽ ᾿Ελλανίας 

ἄγορον ἁλίσας φίλων, 

Ἱκόρας ᾿Αρείας πλέων " 
7 Ι͂ 7 

χρυσέου στόλον φάρους," 
- ) Νέ Μ 

ζωστῆρος ὀλεθρίους ἄγρας ; 

τὰ κλεινὰ δ᾽ “λλὰς ἔλαβε βαρβάρου κόρας 
Ν 7 ᾿ 7 

λάφυρα, καὶ σῴζεται Μυκήναις. 

, 

τάν τε μυριόκρανον 
͵ὔ Λ 

420 πολύφονον κύνα Λέρνας 
“ 2 Ά 

ὕδραν ἐξεπύρωσεν, 

7 7, 5 ᾷ 9. 3. ς 

βέλεσί τ᾿ ἀμφέβαλ᾽ ἰόν," 
Χ 7 - 

τὸν τρισώματον οἷσιν ἔ- 

κτα βοτῆρ᾽ ᾿ρυθείας. 

΄ ᾿] », » 7 , Ρ] - ᾿) Ι 

δρόμων τ᾽ ἄλλων ἀγάλματ᾽ εὐτυχ ἀντ. Ὑ 
- , Η 

διῆλθε: τόν τε πολυδάκρυον 
᾿ , 

ἔπλευσ᾽ ἐς “Αεδαν, πόνων τελευτών, 
ΚΑΙ͂ 7 ΄ 

ἱν ἐκπεραίνει τάλας 

ΜΌΝ 5. οομ͵]θοϊιγα, ἴον ΜΌΝ. πέπλων χρυσεόστολον 
φάρος-. 

2 γ ροκίθιη : ἴοῦ ΜΙ ᾽ν), ἀμφέβαλε τὸν. 

τόο 



ΤῊΒ ΜΑΌΝΕΒ5 ΟΕ ΗΒΕΟΓ ΠΕΣ 

ΙΧ. 71ὲ Αγμιαζοη » αν ο 
(δ. 3) 

Ομ {πὸ ΑἸπάζοι Ποβίϑ ἀρῸ ψ αὐτοῖο ες τά ϊηνσ 
Βν πε δονὸβ. οἵ Μαροῖῖς, {πὸ σἱνου-τηδδάς 

ΘΎΘΘΗ, 
Ηε {6}} ; [Ὁ ὑπὸ βιισρὲσ οἵ Επχίηο Ὲ οεῖς, 410 
γΠαῦ ὈγοῦΠει 1 ΔΥΤ5 ννὰς ἴη Η6]11845 ΘΕῸ, 

Πανὶ οαπηθ ποῖ ἴο [Ὁ]]ονν ἢϊς. θΔΠ ΠΟΥ 5 συ]αίην, 
ΜΏΘη ἴο νη ἐπε Βεῖὺ οἵ πε νναυσῖοῦ Θαθθη, -: 

ΤΠ6 ρο θη οἰ85Ρ οἵ ὑπὸ τηδηΐ]6- νοϑῖ, 
Ηε 5416 ἀ [Ἀν ΤΌσ ἢ οἡ ἃ ἀθαῖῃ-απρῆϊ χασϑὶ ἢ 

Απαὰ {πὸ νν1] ἃ τηδ 165 5Ρ01}5 Ὁ ἃ ρίογν ἀρ ἀϊηνσ 
ατδεθοθ ψοη : ἴπ Μνοθπδο ἔμεν νεῖ 5Π4}1} θὲ 

566}. 
Χ, 171ὲ Πγάγα 

Απα {Π6 τγτῖδα Ππεδᾶβ μῈ βεαγεα 
ΟΥ̓ ἴῃς Ηναγα-Πεπμα ψ ἢ ἤδμηε, 420 

ΟΥ̓ ἐπε τππτάθγοις πουηα [ἘΠ 68}. 

ΧΙ. 711ὲ 7 πγοο-ῥοσϊο ΟἸαπί Οογηον 

ΔΉ Π τς νϑποῖὴ {π6 ἀΥΥονγ5 Π6 οηθεγοα 

παῖ σἔπηρ ΓΠγουρ {πὸ ἐγρ016 ἔγατηα 

ΟΥ̓ ἐπε Πουαάπηδη-κίηρ Εν Παθϑη. 

ΧΙ]. Οὐγθογια 
(Δπι. 5) 

ΜδηΥ οοι865 Ὀ6ϑῖάθ Πα Πα στη, Ἔν ΕΥ̓ ΘΔ Πρ; 
ΤΥ Ρἢ ; θὰδ πον ἴο ὑΠπΠῸ ἀο]ογοιβ ἰδ ηά, 
{πο Ηδάᾶες, Παΐῃ 964116 6 ἔου ἢΐ5. Ἰαϑὲ 101]}- 

σαν Ἃ6 ; 
Απά ἔμενε παῖ πὲ πο πο εα ἢϊ5 ΠρΉΐ οὗ 18 Ὲ 

Τ6Ὶ1 

ΨΟΙ. {π. Μ 
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ΗΡΑΚΛΗ͂Σ ΜΑΙΝΟΜΈΕΝΟΣ 

βίοτον οὐδ᾽ ἔβα πάλιν. 
στέγαι δ᾽ ἔρημοι φίλων, 
τὰν δ᾽ ἀνόστιμον τέκνων 
Χάρωνος ἐπιμένει πλάτα 
βίου κέλευθον ἄθεον ἄδικον' εἰς δὲ σὰς 
χέρ ρας βλέπει δώματ᾽ οὐ παρόντος. 
εἰ δ᾽ ἐγὼ σθένος ἥβων 
δόρυ τ᾽ ἔπαλλον ἐν αἰχμᾷ, 
Καδμείων τε σύνηβοι, 

τέκεσιν ἂν παρέσταν 
ἀλκᾷ: νῦν δ᾽ ἀπολείπομαι 
τᾶς εὐδαίμονος ἥβας. 

ἀλλ᾽ ἐσορῷ γὰρ τούσδε φθιμένων 
ἔνδυτ᾽ ἔχοντας, τοὺς τοῦ μεγάλου 
δήποτε παῖδας τὸ πρὶν Ἡρακλέους, 
ἄλοχον τε φίλην ὑποσειραίους 
ποσὶν ἕλκουσαν τέκνα, καὶ γεραιὸν 
πατέρ᾽ -Πρακλέους. δύστηνος ἐγώ, 
δακρύων ὡς οὐ δύναμαι κατέχειν 

7, Μ Μ ΄ 

γραίας ὄσσων ἔτι πηγάς. 

ΜΕΓΑΡΑ 

εἶεν. τίς ἱερεύς, τίς σφαγεὺς τῶν δυσπότμων 
ἢ ΠΣ ταλαίνης τῆς ἐμῆς “ψυχῆς φονεύς ; 
ἕτοιμ᾽ ἄγειν τὰ θύματ᾽ εἰς “Αἰδου τάδε. 
ὦ τέκν᾽, ἀγόμεθα. ζεῦγος οὐ καλὸν νεκρῶν, 
ὁμοῦ “γέροντες καὶ νέοι καὶ μητέρες. 
ὦ μοῖρα δυστάλαιν᾽ ἐμή τε καὶ τέκνων 
τῶνδ᾽, οὺς πανύστατ᾽ ὄμμασιν προσδέρκομα!ι. 
ἔτεκον μὲν ὑμᾶς, πολεμίοις δ᾽ ἐθρεψάμην 

᾿ 

ΕΟ ὦ συν ς τος 



ΤΗΕ ΜΑΌΝΕΒΒ ΟΕ ἨΒΒΟΌΠ ΕΒ 

{Ππτου]γ---ννοῦ [Ὸγ {πὸ ἀν τ γΐηρ᾽ ! 
Απα οὗ ἔτ 6 ημα5 ον οση οὐ ἢ ἐν ἀν ΕἸ" Πρ οἰαπα ἢ 430 

Απα νναἱΐς [9 ἔν σμ] ἄγοη ΟΠ ΔΥΟΠ᾽ 5. ΟΔΓ 

Βὲν τΠῸ γίνε ὑπαῦ ΠΟΘ τηᾶν ΓΘΡα55 Δ ΠΥ ἸΠΟΥΘ, 
ΜΠ πεν ρα] 655 νυ χοηρ μου] φρεϑα {ποῖ : ἀπὲ 

γ ΕΑΓ Πρ; 

ΔῈ δἔγαϊ ἢ ΟἿ ΘΚ 65 ΤῸ. ἃ να ηἰϑῃηθα παπᾶ. 

Βυΐ 1 τηΐπο νασὸ ἔπ νους ἀηα {πὸ τηϊρ} 
Οἵ οἹά-- ν“ογα υΐπηο οἱά {πο παᾶς Ποτο, 

ΜΙρΗΐ τὴν 5ρϑὰν ᾿ι χ θα τι} 6 6 ΘΠ ΚΕ. 
1 Πα οΠαπιρίομοα ἐν οΠ] ἄγθη ἴῃ ἢρπ:.--. 

βυΐ τϊὰ ἀθβϑοϊαΐο θὰν5 ἃΠα ΟΥ̓ΘΆΓ 440 
Τ τὴ ᾿θ , οὗ τὴν νουτῃ Γουβά Και ! 

10 ψν εΥς μον οοληε !- -ἶμε ϑῃγουαθ οὗ θιυτΑ] 
ΘΟΟΥΘΙ͂ 

ΕΟ ἢ οπρ. -ἰἢε ομηΠ]άγϑη οὔ ἐπαὺ ΗΠ δγου]ες 
Νδιηθδα {Π6Ὸ πτηοβῦ την ἴῃ {Π6 ἀἀγϑ ραβϑὺ ὌΥὃυ, 

56. ψῃοη) ΠΕ Ἰονεα. νῆοβθ Παηΐς ἄγὰν οπ- 
ννγα ἴπ656 

[1Κε6 ἴο ἃ ομαγίοι᾽ 5 ἐγταςθ-]ϑα οἴθεαβ,. ὑῃς ἈΊ ΠΟΥ 
ΒΌΠΟΚΕΙ ἴῃ νϑᾶγ5 οἵ Ηφγοι]οϑ !-- πνοοβ πη6 ! 

Εοαηΐαϊηβ οἵ ἔδαγϑ νυ Ἱ Π]η τηΐηε οἱ γε σαίῃου ; 
Ηονν 5Που ἃ [ οἵαν ὑπ θη. 50 ἢ ἃ βἰσἢδ γΠ0 566 2 4560 

πίον ΜΈΘΑΒΑ, ΑΜΡΗΙΤΈΥΟΝ. ἀπε οἠιίαγοηι. 

ΜΕΘΔΗΑ 
ὝΠΟ ἰ5 ἐπε ρυϊοβὶ, {πὸ θαΐοθου. οἵ {πὸ 11-οἰαγγεά ἢ 
Οὐ νῆο {πε τηυγάθγου οἵ τὴν νγοοΐα] Π1{8ὸ ἢ 
Ἀδδαν ὑπὸ νἱοίπη5 ἀγα ἴο 684 ἴο ἀθαίῃ. 
Ο 5018, ἃ 5ῃδιηθῃ] ομαγϊοὺ- ἔθαγη ἀθαὶ -ἀσῖν θη 
Γορσείμου, οἱ τπεπ. πηοΐμουβ, θὰ θ6 5. 6 νγα. 
Ο Πάρ] 685 ἀόοι οἵ τηδ ἃπα ἔπε θεὲ τὴν 508 
Ποῖ ον ὑπὸ ἰαϑὶ ἴπηα πον μηδ ἐγὲβ ὈΘΠΟΙα ! 
1 Ῥάᾶτδ νοι. πυγβθα νοιι-- ἃ}} τὸ θ6 [ῸΥ ἴοες 

τ63 
ιϑ Μ 
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ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΈΝΟΣ 

ὕβρισμα κἀπίχαρμα καὶ διαφθοράν. 
εὖ: 

ἢ πολύ με δόξης ἐξέπαισαν ἐλπίδες, 
ἣν “πατρὸς ὑμῶν ἐκ λόγων. ποτ᾽ ἤλπισα. 
σοὶ μὲν γὰρ Ἄργος ἐ ἔνεμ᾽ ὁ κατθανὼν πατήρ, 
Εὐρυσθέως δ᾽ ἔμελλες οἰκήσειν δόμους 
τῆς καλλικάρπου κράτος ἔχων Πελασγίας, 
στολήν ΤῈ θηρὸς ἀμφέβαλλε σῷ κάρᾳ 
λέοντος, ἥπερ αὐτὸς ἐξωπλίζετο: 
σὺ δ᾽ ἦσθα Θηβῶν τῶν φιλαρμάτων ἄναξ, 
ἔγκληρα πεδία “τἀμὰ γῆς κεκτημένος, 
ὡς ἐξέπειθες τὸν κατασπείραντά σε" 
εἰς δεξιὰν δὲ σὴν ἀλεξητήριον 
ξύλον καθίει δαίδαλον, ψευδῆ δόσιν. 
σοὶ δ᾽ ἣν ἔπερσε τοῖς ἑκηβόλοις ποτὲ 
τόξοισι δώσειν Οἰχαλίαν ὑπέσχετο. 
τρεῖς δ᾽ ὄντας ὑμᾶς τριπτύχοις τυραννίσι 
πατὴρ ἐπύργου, μέγα φρονῶν.  εὐανδρίᾳ: 
ἐγὼ δὲ νύμφας ἠκροθινιαξόμην, 
ΚΉΘῊ συνάψουσ᾽, ἔκ τ᾽ ᾿Αθηναίων χθονὸς 
Σπάρτης. τε Θηβῶν. θ᾽, ὡς ἀνημμένοι κάλῳς 
πρυμνησίοισι βίον ἐ ἜΑ πεῖ εὐδαίμονα. 
καὶ ταῦτα φροῦδα: μεταβαλοῦσα δ᾽ ἡ τύχη 
νύμφας μὲν ὑμῖν κῆρας ἀντέδωκ᾽ ἔχειν, 
ἐμοὶ δὲ δάκρυα λουτρά' δύστηνος φρενῶν. 
πατὴρ δὲ πατρὸς ἑστιᾷ γάμους ὅδε, 
“Αιδὴην νομίζων πενθερόν, κῆδος πικρόν. 
ὦμοι, τίν᾽ ὑμῶν πρῶτον ἢ τίν᾽ ὕστατον 
πρὸς στέρνα θῶμαι; τῷ προσαρμόσω στόμα ; 



ΤΗΕ ΜΑΌΝΕΒ5 ΟΕ ΗΒΒΟΠΙΕΒ 

Α βοοῖϊ, ἃ ρ'θο, ἃ {πίηρ ἴο "6 ἀδϑίσονθα. 
νος ἀπά αἷὰς ! 
ΔῊ ἴον τὴν σναϊίουθα ἀγθαμηβ, τὴν ὈΓΌΚΕΙ ΠΟρΕ5, 
Ηορεο5 ὑπαῦ 1 ομοθ θὰ] οἢ νοι ἔα ΠΥ 5 νγογας ! 

Αὐρὸβ ἴοὸ ἔπθε 1 ἔν ἀθδά βῖγθ νου] ἁ]]οῦ : 
ΤΠοι ἴῃ Εν μοι ραϊδοο νναϑῦ ἴοὸ ἄν 6 }} 
Ἴῃη ἔαϊν ἀπά στο Ρε]αβρία᾽ 5 βδοερίγεα ουνὰν : 
ΤΗδὶ Ὀδαςὶ 5 [61] ο᾽δὺ ἐπῖπὸ μοδα πὸ ψοπῦ ἴο τῆγονν. 

ΤΠῸ ἸἸοπ᾽ 5 5 Κη ψ πουοίη ἢ η56 1 ννοπΐ οἶδα. 
ΤΠοα 2 5Που] 50 θὲ Κίηρ οἵ ὁπαυϊοῖ-Ἰονίπρ ΠΕΡ 65, 
Απα δο]ὰ {πὸ σμαιηραῖριϑ οἵ μη πουϊΐαρσο; 
ΤῊν ΡΥΆν ΟῚ ἡνο ἐΠεἰς οὗ Πΐμ ἐπαὺ σανε ἔπε ᾿ἴξε : 
Απά ἴο τῃν τἱρηῦ Παπα πνου]α Πα ν᾽] {πὸ οἰ. 
Α ξεϊριι δα οἹΡΕ, ΠῚ5 σάγνϑη ας] 6-οἴαν. 
Τὸ {πεῸ 8 {Πδ ἰαπα, Ὅν ἢ15 [Ἀγ -ϑυτ τη ον 
πος νναϑίθά, ργομδθα ἢ6, ΟεοΠα]]ὰ. 
50 ἢ τ[ἢγδ 8 ῬΥΪΠΟΘΟΤΩΒ γγοι]α γΟῸΓ 5'τα χα] 
Ηἰ5 ἔῆγεε βοῆς, ἴῃ ἔπε ρυάε οὗ Ηἰς σγοαῦ πρασῇ. 
Απά 1 οἐμοβε οὐὖὐ ἐπε ομοῖοε οὗ Ηδ]]α9᾽ Ὀγιάθ5, 
Τληκίηρ ἴο οἷα Ὀν μηδυγίασε Αὐμεθηβ᾽ ἰαηά. 
Απᾷ ΤΒερεβ, ἀπᾷ ϑρατία, Ἐπαξ γὰ ταϊρξ, ἂ5 5Πρ5 
Μοοτεα ὃν Ξμδεῦ:- ἈΠΟΒοΥσ, τάς ἐμ βἴοστης οἵ Π1ξδ. 

ΑἹΙ ταῦ 15 μαϑῦ : {π6 ψὶπα οὗ ἕαξε μαΐῃ νεεγθα, 
Απά σίνεϑη ἴο ψοιῖῖ {πὸ Μαϊα5 οἵ Ἰδοοιὴ ἔου Ὀγ14 65. 

ΓΘΑΥς ἴον ΠΥ Βυ46- θα 5. Ὑῦοε ἔον ἔμοβο ΠΥ ἄγθανῃς ! 

Απα πον νοὶ οΥ ΠῖγῈ τη Κ65 {ΠῸ ΒΡΟΚΑ]- [δαϑβί 
ΠΗ Ηδᾶες βου θυ 6 θ᾽ οἶτα, συΐτη τηδυτίασε- Κίῃ. 
ΑἘ τὴὲ ! ψΒοπὶ ἤγβὶ οἵ γοιῖι, οὐ γ οτα ἐπα ἰαϑβί, 
Τὸ τηΐπθ Πδαγὶ 584}} 1 ργ8 85 ἢ- ὙΠ οιὴ ἴο τὴν 11ρ5 ἢ 

ΤῊΘ οἰ ἀθβῦ βοῆ, 1 μου δ ο 5. 
ΤΉ βθοοῃμά ξοΒ, (θοητϊ 85. 
ΤῊΘ ὑπιγτὰ βου, Ποϊοοῦῃ, ω ὦ » 
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ΗΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

,ὔ “ ᾿ , 

τίνος λάβωμαι; πῶς ἂν ὡς ξουθόπτερος 
μέλισσα συνενέγκαιμ᾽ ἂν ἐκ πάντων γόους, 

2 ἃ 3 τι ὧν “Ὁ 9 3 , » 7 "κ εἰς ν ὃ ἐνεγκοῦσ ἀθρόον ἀποδοίην δάκρυ. 
ὦ φίλτατ᾽, εἴ τις φθόγγος εἰσακούεται 
θνητῶν παρ᾽ “Αὐδῃ, σοὺ τάδ᾽, Ἡράκλεις, λέγω" 
θνήσκει πατὴρ σὸς καὶ τέκν᾽, ὄχλλυμαι δ᾽ ἐγώ, 
ἐονάῥραρτ ἀρδιὼ Θ᾽ 8: , . ἣ πρὶν μακαρία διὰ σ᾽ ἐκλῃζόμην βροτοῖς. ᾿ 
“) 5 7 Χ δὲ 7 »" ἄρηξον, ἐλθέ: καὶ σκιὰ φάνηθί μοι: 
« Χ 5 θὰ Ἃ » 1 7 ΄ 
ἅλις γὰρ ἐλθὼν κἂν ὀναρ᾽ γένοιο σῦύ" 
κακοὶ γάρ εἰσιν οἱ τέκνα κτείνουσι σά. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
Ἁ ῇ - “ ΄ 

σὺ μὲν τὰ νέρθεν εὐτρεπῆ ποιοῦ, γύναι" 
" Ἀ Ν Σ (Ὶ ““ μη 5 ἀφ 3 οὐ ἈΝ 

ἐγὼ δὲ σ᾽, ὦ Ζεῦ, χεῖρ᾽ ἐς οὐρανὸν δικὼν 
3 “ ͵ ὕ ΖΩῸΣ) 2 ἴω 

αὐδῶ, τέκνοισιν εἴ τι τοισίδ᾽ ὠφελεῖν 
, » ΄, ς , 5 }] Ν 3 Α μέλλεις, ἀμύνειν, ὡς τάχ᾽ οὐδὲν ἀρκέσεις. 

καίτοι κέκλησαι πολλάκις: μάτην πονῶ" 
“ Ε » ὔ 

θανεῖν γάρ, ὡς ἔοικ᾽, ἀναγκαίως ἔχει. 
3 7 ΧΝ ᾿ “ 

ἀλλ᾽, ὦ γέροντες, μικρὰ μὲν τὰ τοῦ βίου: 
τοῦτον δ᾽ ὅπως ἥδιστα διαπεράσετε, 

΄ Χ ΄ 

ἐξ ἡμέρας εἰς νύκτα μὴ λυπούμενοι. 
ς ΄ 

ὡς ἐλπίδας μὲν ὁ χρόνος οὐκ ἐπίσταται 
Ν οἱ 

σῴξειν, τὸ δ᾽ αὑτοῦ σπουδάσας διέπτατο. 
ὁρῶτέ μ᾽ ὅσπερ ἢ περίβλεπτος βροτοῖς 

Ν ὀνομαστὰ πράσσων, καί μ᾽ ἀφείλεθ᾽ ἡ τύχη 
ὥσπερ πτερὸν πρὸς αἰθέρ᾽ ἡμέρᾳ μιᾷ. 
ὁ δ᾽ ὄλβος ὁ ὁ μέγας ἥ τε δόξ᾽ οὐκ οἶδ᾽ ὅτῳ 
βέβαιός ἐ ἐστι. χαίρετ᾽ - ἄνδρα γὰρ φίλον 
πανύστατον νῦν, ἥλικες, δεδόρκατε. 

ΜΕΓΆΑΡΑ 
ἔα" ι 
δ᾽ ΄ δ “- 

ὦ πρέσβυ, λεύσσω τἀμὰ φίλτατ᾽; ἢ τί φῶ; 

ει ἈΠ] δηηονγιύζ : ἴον Μ δ, ἱκανὸν ἂν. 



ΤῊΗΕ ΜΑΌΝΈΒΟ ΟΕ ΗΡΕΟΓΙΕΒ 

ὙΠ οΩι 5Π4}} 1 οἰαθρ ὃ ΟἿ ΡΒ ἴο σαῦ πε ϑἴους 
ΟΥ̓ τοδῃ, {κὸ Ὀγονη- τη σεα 66. ἔγομη στε 5. νᾶ ε 

Ηε6]ά, 
Απά Ὀ]επα τορεῖμοὺ ἴπ ὑπ θαϊε οἵ οπε ἴδαν ! 
Πεᾶγ Ἰονε.---ἶἰῦ ἀν ἴῃ Ηδάδ5 οἵ {πε ἀεδα 
δη Πθᾶγ,---ἰ οὖν τὶς τὸ ὑπερ. δύο 68: 
ΤῊν 5ἰγα, ἔπ ν 5015, ἀγδ αἀνίηρ : ἀοομηεδα δὴ |ἰ. 

Ι, ὁποα ἐμγουρῃ ἐμεε ο4}16α Ὀ] ἐὺ ἴῃ 4}} τηθ π᾿ 5 ἜΚ 65. 

ΗΕΙΡ !- οομηε !-- -ἐποιρὴ ἃ5 ἃ 5ῃαάον. νεῖ Ἀρρεᾶγ' 
ΤῊν οομηΐηρ ἃ5 ἃ ἀγΘΆΤη-5 Πα ΡῈ 5Που] ἃ 5αΗῆΠςε 
Τὸ ἀαδυπὲ ἔπε ογάνε πα γΠῸ νου] 514 ἴῃν 50η5 ! 

ΛΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
ἀν, ὑπε ἀδαῖῃ-τῖδε 5 ἀπ]ν οὐ δγ ἔθου. 
Βιαξ 1, Ο Ζευς. ἢ Ππαπα ἴο πδάνθη προᾶϑβῖ. 
Οτν--ἰῦ ἔου ἔμεθεὲ θάθὲ5 ἔποιι παβ ἢν ΠΕΙΡ. 
ὥανο ἔπεπι; ον σοοῖ ἔποι ποϊπῖπηρ 5Π4}} ἀναὶ]. 

Υεῖ οὔ Βαϑὲ ἔποῖ θθοπ ρῥτανεά : ἴῃ ναὶπ 1 το ]]} : 

Εοτ πον. πηϑβεοιηβ, ννὲ οαπποῖ ὁποῦ αὶ ἐϊε. 

ΔῈ πεπᾶς, οἹά ἔτεπᾶς. 5πουῖ ἰ5 τε βρᾶη οὗ ΠΠξε: 

566 γε ρᾶ85 ἐῃτοιρἢ ἰδ ὈΠΠ ΠεΙν ἃ5 γνῈ τηᾶν. 
νγ αςεϊηρ' πὸ ἔἴπηα ἴῃ συνε ῦ ̓ὑνν᾽χῦ τηοτη πα ἕνα. 

ΕοΥ ποΐίηρ' οαγϑῖ ἼηῈ ἴὸ 5ΡάγῈ ΟἿ ΠΟΡΘΒ: 
ΘΙ ΕΠν πὲ νου ΠῚ ψΌυΚ, ἀπα ἤξεῖς ἀνναν. 

ὅρε τὴ, {π6 ουϑογνεα οἵ ἃ}} οῦβευνθυς ὁΠ66. 

Ποοῖ οὗ ἀεεάς οἵ παιηε- --ἰὰ ομπὲ ἀδν 4} 
Εογέαπε μαῖἢ οπαϊοῃδά. 5 ἃ ἔδαϊ πεν σκννναγα ὈΪΟΨ. 

Νοπὸ Κποὸν 1 Ποβ6 στεαΐ νυ Ά] ἢ οὐ ΠΙΡῊ ταραΐε 

Ις φατε. Βάγθνε}}: ἕο πὰ ὑπαὶ νὰ5 γοῦν ἔποπα 

Νον ἔου {πὸ Ἰαϑὺ ἐΐπηθ. ἀρϑ-πηαΐθβ. ἤᾶνε νῈ 566 Π. 

ΗΕΒΟΌΓΕΒ ἀρρϑαγ5 ἴπ ἐμ αἰἰδέαποο. 
ΜΕΘΑΒΑ 

ΗΑ! 

Αποίεπε, τὰν ἀθαγῦ Ἰοτά---οἶβο νι ῃαΐ ἢ--ο 1 566: 
΄ 
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490 

510 



ΗΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
οὐκ οἶδα, θύγατερ: ἀφασία δὲ κἄμ᾽ ἔχει. 

ΜΕΓΆΡΑ 
ὅδ᾽ ἐστὶν ὃν γῆς νέρθεν εἰσηκούομεν, 
εἰ μή γ ὄνειρον. ἐν φάει τι λεύσσομεν. 
τί φημί; ποῖ ὄνειρα κηραίνουσ᾽ ὁρῶ; 

οὐκ ἔσθ᾽ ὅδ᾽ ἄλλος ἀντὶ σοῦ παιδός, γέρον. 
ὅ20 δεῦρ᾽, ὦ τέκν᾽, ἐκκρήμνασθε πατρῴων πέπλων, 

ἴτ᾽ ἐγκονεῖτε, μὴ μεθῆτ᾽, ἐπεὶ Διὸς 
σωτῆρος ὑμῖν οὐδέν ἐσθ᾽ ὅδ᾽ ὕστερος. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
ὦ χαῖρε, μέλαθρον πρόπυλά θ᾽ ἑστίας ἐμῆς, 
ὡς ἄσμενός ἂν ἐσεῖδον ἐ ἐς φάος μολών. 
ἔα: τί χρῆμα ; τέκν᾽ ὁρῶ πρὸ δωμάτων 
στολμοῖσι νεκρῶν κρᾶτας ἐξεστεμμένα, 
ὄχλῳ τ᾽ ἐν ἀνδρῶν τὴν ἐμὴν ξυνάορον 
πατέρα τε δακρύοντα συμφορὰς τίνας ; 
φέρ᾽ ἐκπύθωμαι τῶνδε πλησίον σταθείς, 

ὅ80 τί καινὸν ἦλθε, γύναι, δώμασιν χρέος ; 

ΜΕΓΆΑΡΑ 
ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν. - 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
ὦ φάος μολὼν πατρί .--- 

ΜΕΓΆΡΑ 
ἥκεις, ἐσώθης εἰς ἀκμὴν ἐλθὼν φίλοις ; 

ΗΡΑΚΛΗΞ 
τί φής ; τίν᾽ εἰς ταρωγμὸν ἥκομεν, πάτερ ; 

ΜΕΓΆΡΑ 
διολλύμεσθα: σὺ δέ, γέρον, σύγγνωθί μοι, 
εἰ πρόσθεν ἥ ἥρπασ᾽ ἃ σὲ λέγειν πρὸς τόνδ᾽ ἐχρῆν' 
τὸ θῆλυ γάρ πως μᾶλλον οἰκτρὸν ἀρσένων, 
καὶ τἄμ᾽ ἔθνησκε τέκν᾽, ἀπωλλύμην δ᾽ ἐγώ. 

τ6ὃ 



ΤΗΕῚ ΜΑΌΝΕΒΒ ΟΕ ΗΒΕΟΘΠΙῈΕΒ 

ἈΜΡΗΙΤΉΥΟΝ 
ΙΚποὸν ποῖ, ἀδιρ οι", --ρ  ο ] δος ἀπ 1 οἴσιοκ. 

ΜΕΘΑΗᾺ 
ΤΙ5 ἢ6 ψγνῆο ἰὰν, νγὸ πρᾶν, θα πθαῖῃ πὸ φάσγίῃ. 
Εχοορῦ ἴῃ Ὀγοδα ἦὰν νγὲ μ6ῃο]4 ἃ ἄγδαμι! 
ὙΥηαΐ 5ὰν 13--ἷεθα πὸ ν ἀγϑάιηβ, {Π 656 γϑαυηΐηρ ὄν 5 ἢ 
ΤῊϊ5 ἰ5 πο 6 οὐπευ, ἀηοϊθηΐ, δ την 50η. 
Βονϑβ. Βιῦ μου !---Παπρ᾽ ΠΡΟΠ γΟΙ (ἈΈ ΠΟΥ 5 οἱ ακ. 520 

ϑρδϑᾶ γδ, ἀπ Πα πα Πΐτη ποῖ ; [Ὸν Πῖς 5. Π6, 
Υουῦ ΠΕΙΡΟΥ Π6, πὸ ψοῦθα ἔπὰη ϑανίοιν Ζειι5. 

πίον ΒΕΒΟῦ ΕΒ. 
ΗΕΒΗΟΌΙΕΒ 

ΑἸΊΙ Π41], υΐηθ ἤοιῖ56, Π41], ρογία]ς οὐ τηΐηθ ΠΕΡΤΕ 
Ηον Βύεες, τὐτα τ  α ἴο ΣΙ ΤΊοοΪς ὁ νοι! 
Ηα! ψ δῇ 15 ὉΠ15 ;-- τὴν 50η5 ὈΘΐοΥῈ {πὲ ΠᾺ]]1ς 
[π ἀδαϊη’ς αἰξῖτο πα ν ἢ Πεδῆς οΠαρ!εῖεα !--. 
Απάα, τὰ ἃ Τῃγτοηρ᾽ οὗ Ἰη6 η, τὴν νοῦν υἱὲ "--- 
Μν ἐἈΊΠοΥ ν᾿ ΘΘΡΙ Πρ ΟΥ̓ΘΙ 506 πὰ ἰβοπαποο ! 

Οομηο, 1δὐ πιὸ ἄταν πἰρῇ {πε5ὲ ἀπῇ ἀποβαίη ὉΠ 6]. 
το, ννπαΐ σἴγαηρο βἔσοκα παῦἢ ΓΆ]]εὴ οὴ τηΐπὸ Ποιισ6 ἢ 5830 

ΜΕΘΑΒᾺ 
Ο Ρεϑί-θεοϊονοα '--- 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
Τὸ τῆν 5ῖγσε Πρηΐ οὐ πὸ !... 

ΜΕΘΔΛΗΑ 
Αὐῦ οοιηε ὃ- -αὐἱ βανθα ἴῸγ ἤθη 9᾽ τηοϑὲ ἀδβρογαΐε 

π66α Ὁ 

ΗΕΠΟΌΠΕΒ 

Ηον "ἢ [αὐπον, νι παὶ σοη βίο πα Τ ΠΕΥ6 
ΜΕΘΆΑΗΑ 

ν ε ᾶῖξ αὖ ροϊῃηΐ ἴο αἱ !-ἢν ράγάοῃ, ἀῃοϊθπξ. 
Τὶ 1 θεΐογα {ἢ 6 5παΐοῃ ἐῃν τἱρηΐ οἵ Ξρεεςῃ. 
ΕῸΥ νγουη8Π 5 ΤΠΟΥῈ ΘΠ ἔπ 8 τη ἴο Τ]ΟΙΠ1. 

Πα γὴν 50Πη5 ψιΈΥῈ ἴο ἠδ. ἀπά 1 ννὰς ἀοομηεί. 

τόρ 



540 

δδ0 

ἨἩΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΈΝΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
δ Σ ῇ ΓἤΑΛπολλον, οἵοις φροιμίοις ἄρχει λόγου. 

ΜΕΓΑΡΑ 
ρυ-. Ἔϑν ΙΝ, ΝΥ δ Ν τ Ν , τεθνᾶσ᾽ ἀδελφοὶ καὶ πατὴρ οὑμὸς γέρων. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
“ 7 , 4 Ἃ Χ ἶᾳ , 

πῶς φής ; τί δράσας ἢ δορὸς ποίου τυχών ; 
ΜΕΓΆΑΡΑ 

Λύκος σφ᾽ ὁ καινὸς γῆς ἄναξ διώλεσεν. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

Ὁ“ » “- ΕΝ 7 , 

ὅπλοις ἀπαντῶν ἢ νοσησάσης χθονός ; 
ΜΕΓΑΡΑ 

, Ἂν 7 εἶ ς ΄ ", , στάσει: τὸ Κάδμου δ᾽ ἑπτάπυλον ἔχει κράτος. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

7 - 5 Σ 

τί δῆτα πρὸς σὲ καὶ γέροντ᾽ ἦλθεν φόβος ; 
ΜΕΓΑΡΑ 

͵ » 4 » Ν Ν Ἂ 

κτείνειν ἔμελλε πάτερα καμε καὶ τέκνα. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
7 7 ,ὔὕ “ 5 7] ᾿] 5 “- Α 

τί φής ; τί ταρβῶν ὀρφάνευμ᾽ ἐμῶν τέκνων ; 
ΜΕΓΑΡΑ 

, 7 Ζ ᾿ "φ μή ποτε Κρέοντος θάνατον ἐκτισαίατο. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

, Ν » ᾿ “ “ 

κόσμος δὲ παίδων τίς ὅδε νερτέροις πρέπων ; 
ΜΕΓΑΡΑ 

θανάτου τάδ᾽ ἤδη περιβόλαι᾽ ἐνήμμεθα. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

Ἃ ΝΝ “ 5 ᾿' 2 "᾿ Ψ ») ΄ καὶ πρὸς βίαν ἐθνήσκετ᾽; ὦ τλήμων ἐγώ. 
ΜΕΓΑΡΑ 

, » Χ Ν ᾿ 95ῪΣ ΄ φίλων ἔρημοι, σὲ δὲ θανόντ᾽ ἠκούομεν. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

ἴω ᾿ “-“ ,ὔ 

πόθεν δ᾽ ἐς ὑμᾶς ἥδ᾽ ἐσῆλθ᾽ ἀθυμία ; 
ΜΕΓΑΡΑ 

Εὐρυσθέως κήρυκες ἤγγελλον τάδε. 



ΤΗΒ ΜΑΌΝΕΒ ΟΕ ΗΒΕΟ ΓΕΒ 

ΗΕΗΟΌΓΕΒ 
ἌΡοἸΪ]ο !--ὐν δῖ βἴγαηρο ργθὶπάς τὸ την Θρθθοῇ ! 

ΜΕΘΑΒᾺΑ 
1)εδα ἂῦὸ τὴν Ὀγειῃγθη ἃ Πα τὴν γα ν- Πα γθα οἰγα. 

ΗΕΒΟΥΙΕΒ 
Ηον ;---Ὀν ννβαῖ ἀδϑά, οὐ βίο κει Ὀν ννηδὺ 5ρθᾶῦ ἢ δ40 

ΜΕΘΑΒᾺ 
Ὕνας ΠγκΚαβ σεν ὑΠδιη, ἐῃϊς Ἰα πα 5 προϊαγὲ Κίηρ. 

ΗΕΒΟΟΠΕΒ 
Μεῖ ἴη ἔαϊν Πρἢΐ ᾽-- οὐ ρ]αριθ- γι οΚ ννὰ5 {ΠῸ απ ἢ 

ΜΕΘΑΒᾺ 
Βν ἔδοζίοη βἔσιοκοη. Ηδ σι]δ5 βενθης-σαϊεα ΤΠ 6 Ρ 65. 

ΗΕΗΟΌΓ ΕΒ 
ΜΝῊν 6}] οὴ ὑπδὸ «πὰ οἡ ἐδε οἱ πιδὴ ἀγεδά ἢ 

ΜΕΘΑΒᾺ 
Ηε βξοιρῃὺ ἴο 5'ὰν ἐῃν δῖγθ, ἔν 50η5. 8η4 πι6. 

ΗΕΗΟΌΠΕΞ 
Ηον ὃ---οὕ την ἔαϊῃθυ!θβα ΘΠ] σοὶ νυ δὲ ἔξαγε Πε ἢ 

ΜΕΘΑΒΑ 
Ιοϑὶ Οὐξοπ᾿ 5 ἀθαῖῃ οπα ἐν πεν τϊρηΐ ἀνεηρο. 

ΗΕΒΟΌΓΙΕΒ 
ΓΠΗΙς νϑϑύαγε τηδεὺ ἴον ἀθδὰ [Ὸ1Κ. ν παῦ τθδϑ ὑ ἢ 

ΜΕΘΑΗᾺ 
Ι͂ὴ {ῃϊς αὐξίγε νγὲ ῃγοιπάδα τι ἴον ἀθδίῃ. 

ΗΕΒΟΙΕΞ 
Αμπαὰ ψεύα ἴο αἷς Ὀν νίοϊεποε 3-- νος ἰς τηε ! σου 

ΜΕΘΑΒᾺ 
Εου]οῖη οὗ ἔΠ]6 πα 5. να Πποαγα ἐμαὶ ποι Πααςὶ αἰεα. 

ΗΕΒΟΕΒ 
ὙΥ̓Βεγεΐογε οδπηα ἢ. νοὰ {15 ἀδϑραῖν οἵ τηε ἢ 

ΜΕΘΑΒΑ 
ΤῊς Πουδ] 5 οἵ Επγυϑύπαιβ ρα] 156 ἃ τἢϊς. 

Γι 
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ΤΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
, ΟΝ , 3 5, ς Ψ ἜΟΤΟῚ , 

τί δ᾽ ἐξελείπετ᾽ οἶκον ἑστίαν τ᾽ ἐμήν ; 
ΜΕΓΆΡΑ 

7 ἴω 

βίᾳ, πατὴρ μὲν ἐκπεσὼν στρωτοῦ λέχους. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
» " 5 “ Ν , "ἢ » Ἃ 

κοὐκ ἔσχεν αἰδῶ τὸν γέροντ᾽ ἀτιμάσαι ; 
ΜΕΓΆΡΑ 

3 “ ᾿ ΡῚ “- “- “- ἴω ͵ 

αἰδῶ γ᾽; ἀποικεῖ τῆσδε τῆς θεοῦ πρόσω. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

“ Ὅν: , 5 7 ,ὔ 

οὕτω δ᾽ ἀπόντες ἐσπανίζομεν φίλων ; 
ΜΕΓΆΡΑ 

, 74 3 ᾿] εἾ “ Α 

φίλοι γάρ εἰσιν ἀνδρὶ δυστυχεῖ τίνες ; 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

͵ὔ Ν “ ἃ 5 » , 

μάχας δὲ Μινυῶν ἃς ἔτλην, ἀπέπτυσαν ; 
ΜΕΓΆΡΑ 

ἄφιλον, ἵν᾽ αὖθίς σοι λέγω, τὸ δυστυχές. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

᾿ ͵ 

οὐ ῥίψεθ᾽ “Αἰδου τάσδε περιβολὰς κόμης 
Ν “ » ͵] ἴω γ, “ 

καὶ φῶς ἀναβλέψεσθε τοῦ κάτω σκότου 
φίλας ἀμοιβὰς ὄμμασιν δεδορκότες ; ̓ 
ἐγὼ δέ, νῦν γὰρ τῆς ἐμῆς ἔργον χερος, 
πρῶτον μὲν εἶμι καὶ κατασκάψω δόμους 
καινῶν τυράννων, κρῶτα δ᾽ ἀνόσιον τεμὼν 
«ἡ ἴω ΩΝ Η Κ ὃ [(}}} δ᾽ “ ᾿ 

ῥίψω. κυνῶν ἕλκημα" Καδμείων δ᾽ ὅσους , 
}] “ ον 5 “Ἁ κακοὺς ἐφηῦρον εὖ παθόντας ἐξ ἐμοῦ, 

τῷ καλλινίκῳ τῷδ᾽ ὅπλῳ χειρώσομαι: 
τοὺς δὲ πτερωτοῖς διαφορῶν τοξεύμασι 
νεκρῶν ἅπαντ᾽ ᾿Ισμηνὸν ἐμπλήσω φόνου, 
Δίρκης τε νᾶμα λευκὸν αἱμαχθήσεται. 

“ Χ “Ὁ ϑ τῷ γάρ μ᾽ ἀμύνειν μᾶλλον ἢ δάμαρτι χρὴ 
, 

καὶ παισὶ καὶ γέροντι ; χαιρόντων πόνοι" 
μάτην γὰρ αὐτοὺς τῶνδε μᾶλλον ἤνυσα. 

ὃ 



ΤῊΝ ΜΑΌΝΕΒΕ ΟΕ ΗἩΒΕΘΌΙΕΒ 

ΠΕΠΟΌΜΕΞ 
Βυῦ ἢν ἀϊ4 νὰ ἔογβαϊκο τη μοι πα Πθαν ἢ ἢ 

ΜΕΟΛΗᾺΛ 
Βν ἔογος : ἴῃν ἔαυ Ποὺ ἔσο ἢ 5 6 α ννὰς ἤΠπηρ, 

ΗΕΠΟΌΙΕΒ 
Ηδα πὸ πὸ 5Πδπηι6 ἴο ουἵγαρο {ἢ 656 στὸν Παῖγ5 ἢ 

ΜΕΘΛΗΛ 
5 1ὴ6 ἢ---ἰτογ ὑπαὶ (ὐσοά 655 [Ὧν Πὶς ἀν] Π]ηρ ἰς ! 

ΗΕΗΟΌΠΕΞ 

50 ΡοοΥ οἵ ἔποπα 5 ννὰς ΤΠ ΘΠ ΓᾺΥ ἀννὰν ! 

ΜΕΘΔΛΗᾺ 

Εγιοπάᾶς !- τΠαὲ πο παῖς παῖ ἃ τηδῃ πηϊογειηξίο 2 

ΗΕΒΟΟΠΕΒ 

Βοογηδα ἔμεν ἐπε ἤρθη ς τ Μίηνδης 1 ἐπάπγεα ἢ 

ΜΕΘΑΒᾺ 
Ετὶθπα1685. 1 [611 {πες ἀραίη, τ]ϑέογξ πο 15. 

ΠΕΒΟΌΓΕΒ 
ΕἸΙηρ᾽ ἕλοι γοὰν Παῖν {Π6 56 οουοιηθηΐβ οἵ ἐπε ργάνε: 
ΤῸΚ ἂρ ἴο ἐπε ᾿ἰρηΐ, θΕῈΠο] ἀϊηρ ΥἸἘ ἢ γοι Ἔν Ὲ5 
ἘΧΟΠδηρο τἹρ δ ννε]οουηε ἔτοσα ἐπε πο ου- ο]ΟΟΠ.. 
ΑπαΙ-- [ον πὸν σρουκ δὲ ἴο τηΐπε Παπα--- 
ὙΜ] ἢνϑὺ ροὸ, ἃπα ψ1}}} τὰζε ἴο δάγύξῃ ἔπε ἢοιιβε 
ΟΥ̓ ῃϊ5 πὲνν Κίηρ, Πὶβ πηρίουμϑ μοδα ϑηῖξε οὔ 
Απα οὐδὲ ἴο ἀορ5 ἴο τεπά. Οἱ ΤΠεΡράμηβ, 8}} 
Βουπα ἐγαϊξοῦβ ἈΡΓΟῚ τὴν σ»ΟΟα ἀεεας ἴο ἐΠ 61}. 
ϑοτη6 Ψ01} [1 51ν ψ ἢ {15 νἹοζουίοιβ μηδ 66, 
Απα {Π6 ταβὲ βοδτςευ ἡ ἢ τὴν ει πεσεα οῃαΐίς. 
ΜΉ 5δαρητζεου οἵ ΘΟΥΡ565 411 ᾿ϑτηθπι Η]]. 
Απα |)᾽γοε᾿ 5 Ραγσε βίσγεδτῃ γεα νυ ἢ Ὀ]οΟα 5}8}} γππ. 
ΕῸΥ Ποῖ 5Που]α 1 ἐεἴεπα ἀθονε τὴν υνἱξε 
ΑΠπα 50η5 ἃπα ἁρὲα εἶτα ὃ ἀτεδὲ τοίϊς, ἔάγενν }} ! 
αν 1 τ τουρηΐ ἔπει, Ἰδανίπρ 656 ἀπῃε]ρεα ! 

Σ ἢ 3 

δ00 

δτ0 



ἩΡΑΚΛΗ͂Σ ΜΑΙΝΟΜΈΝΟΣ 

Ν “Ὁ 3 χες Ν - ) ἡ ΑΝ ἂν Ἂ “ 
καὶ δεῖ μ ὑπὲρ τῶνδ᾽, εἴπερ οἵδ᾽ ὑπὲρ πατρός, 
θνήσκειν ἀμύνοντ᾽" ἢ τί φήσομεν καλὸν 
ὕδρᾳ μὲν ἐλθεῖν εἰς μάχην λέοντί τε 

80 Εὐρυσθέως πομπαῖσι, τῶν δ᾽ ἐμῶν τέκνων 

οὐκ ἐκπονήσω θάνατον ; οὐκ ἄρ᾽ Ηρακλῆς 
ς , Φ, ΄ “ 

ὁ καλλίνικος ὡς πάροιθε λέξομαι. 
ΧΟΡΟΣ 

ἦφ 7, “ 

δίκαια τοὺς τεκόντας ὠφελεῖν τέκνα 
πατέρα τε πρέσβυν τήν τε κοινωνὸν γάμων. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
δ -“ γ “ » “-“ 3 7, 

προς σοῦ μεν, ὦ παῖ, τοῖς φίλοις εἰναι φίλον 
Ἢ » ΕΥ̓; Χ ““ 3 δ δι. , , τά τ᾽ ἐχθρὰ μισεῖν: ἀλλὰ μὴ ᾿᾽πείγου λίαν. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
,ὔὕ ἘΠΕῚ Ν “ "“ δ ΄ ΄ 

τί δ᾽ ἐστὶ τῶνδε θᾶσσον ἢ χρεών, πάτερ ; 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

πολλοὺς πένητας, ὀλβίους δὲ τῷ λόγῳ 
δοκοῦντας εἶναι συμμάχους ἄναξ ἔχει, 

500 οἱ στάσιν ἔθηκαν καὶ διώλεσαν πόλιν 
5ιδῶν “ “ , Χ ϑυγδ, ἢ ἐφ᾽ ἁρπαγαῖσι τῶν πέλας, τὰ ὃ ἐν δόμοις 
δαπάναισι φροῦδα διαφυγόνθ᾽ ὑπ ἀργίας. 
ὥφθης ἐσελθὼν πόλιν' ἐπεὶ δ᾽ ὥφθης, ὃ ὅρα - 
ἐχθροὺς ἀθροίσας μὴ παρὰ γνώμην πέσῃς. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
, δ 59" » ἘΥ ἘῸΝ Ἢ , μέλει μὲν οὐδὲν εἴ με πᾶσ εἶδεν πόλις" 

ὄρνιν δ᾽ ἰδών τιν᾽ οὐκ ἐν αἰσίοις ἕδραις, 
ἔγνων. πόνον τιν᾽ εἰς δόμους πεπτωκότα" 
ὥστ᾽ ἐκ προνοίας κρύφιος εἰσῆλθον χθόνα. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
ἴω Ν - ᾿ 7 3. .Ἐ Υ 

καλῶς" προσελθὼν νῦν πρόσειπέ θ᾽ ἑστίαν 
600 καὶ δὸς πατρῴοις δώμασιν σὸν ὄμμ᾽ ἰδεῖν. 

ἥξει γὰρ αὐτὸς σὴν δάμαρτα καὶ τέκνα 
Ὁ. Ἁ δέν. 3... Ὗ " 

ἕλξων φονεύσων κἀμ᾽ ἐπισφάξων ἄναξ: 
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ΤΗΒ ΜΑΌΝΕΟΒ ΟΕ ΗΒΕΟΌΓΠΕΒ 

Ι οὐυρπὶ ἀείεπαϊηρ {Π65ὲ ἴο αἷδ, 1 Π65ὲ 
Π)}Ὶ1Ά6 ἴον {με ῖν" [αὐ ποὺ :- - οἶσε, τ μας ΠΟΠΟΙ σοοληδς 
ΟΥ̓ νάγα πὰ οἵ Ἰίΐοπ ἔμοθ ἴῃ ἤρῃϊ 
ΔΑ Κίηρ Εν οι ποδί, πη ΟΠ Τὴν 5015 580 
[) δαὶ ποῖ ἀνεσίεα ἢ Ηον 58Π4]}} 1 "ὈῈ οα]]ρα 

Ηφδτοῦϊος {πὸ δ᾽ Ἰοζογίοιις, ἃς οἵ οἱ ὃ 

ΓΗ 5 
"ΤΙ5 γιϑ8ὺ πὲ [ἈΈΠΘΥ 5Που] ἃ ἀθέεπα {πὸ 5015. 
ΤὴῈ στὸν εἶγθ. «πα {πε νοκϑηλαῖο οὗ ἢϊς |Πἴ6. 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
ϑοπ, νοσΐῃν οἵ {π6ὸ τὐ ἰ5 ἴο ἰΙονε ἴῃν ἔπ επάς. 
Τὸ Παῖς τῆν ἴοες : νεὶ θὲ ποῖ ονϑυύ-τᾺ5}}. 

ΗΕΗΟΙΠΕΞ 

Ἑαΐμου. ννβαὶ μαςῖθ πητηθϑξ ἰς ἐοιπα ἴῃ {15 ᾿ 

ἈΜΡΗΙΤΕΥΟΝ 
ΤΠηε Κίηρ παῖ την ἃ 4}}ν, ἰδ Κ]Ια πα Κπάᾶνεϑ. 
ΕΘΊ]ονν 5 ἐπαὺ πᾶνε ἃ πᾶιὴδ ἐπαὺ ὑπδν ἅ1Ὲ τΥἹΟ}.. 
ὙΥῆο Ξοννεα βεαϊξίοη. γυϊπίηνσ {Π6 ἰαπά, ὅθ0 
Τὸ ῥ᾽ υπάθν πεῖρη ουγβ, βίποα ἐπε ῖγ οὐ δβίαϊθϑ. 
ϑαυδηάογεα Ὀν νγαϑίθ αι] 16] 6 Π 655, ὑγΕΥ6 σΌΠΘ6. 
ΤΠου νναβί 566 ἐπέουίηρ ΓΕ 65: 5166 ἔποιι νναϑὲ 56 6 η. 
εἰ ποῖ ἔοες σαίπου. ἀηα ἔποιῖ 81] ἀν γ65. 

ΗΕΒΟΟΙΕΒ 
ὙΠΟῸΡΉ 411} ἐπε οἷΐν βὰν τη, πϑιιρῃξ τϑοκ 1. 
γεῖ, βἴποε 1 τηδυκοᾶ ἃ Ὀϊγα ἴῃ μη ποι5 ρμἷαοθ. 
Ι Κπον ἐμαὶ ἔσο ]ε οὐ τηΐπα πουβε Πα ἘΆ]]εη., 
Ἀπά οἵ ςεἴ ριγροβςα επίοεγεα βεογαίϊν. 

ἈΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
ΟΘοοά: ρὸ ἔδποι πον. ἀπ ἐπῖπε μϑαυίῃ- σοαβ βα]αΐα. 
Ἀπα 5Πον ἐῃν ἕδος το τΠΐπὸ ἀποδβδίγαὶ ΠΔ]]5. θ00 

Ηϊπη561, νοι Κίησ,, 5Π8}} οοπια ἴο μα]6 τῆν να 
Απᾶ 50π5 ἔου τηπγάθυ. ἀπαὰ ἴο 5]  ΘΥ τη6. 
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ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΈΕΈΝΟΣ 

-“ , 

μένοντι δ᾽ αὐτοῦ πάντα σοι γενήσεται, 
τῇ τ᾽ ἀσφαλείᾳ κερδανεῖς" πόλιν δὲ σὴν 
μὴ πρὶν ταράξης πρὶν τόδ᾽ εὖ θέσθαι, τέκνον. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
7 7.9 ον Ν 53 ι- Ὁ; ν᾽ ᾿ 

δράσω τάδ᾽: εὖ γὰρ εἶπας" εἶμ᾽ εἴσω δόμων. 
Ι͂ ΨΙ ΛΗ͂Ν Ν τ » ’ὔ ““ ρόνῳ ὃ ἀνελθὼν ἐξ ἀνηλίων μυχῶν 

“Αἰδου Κόρης τ᾽ ἔνερθεν, οὐκ ἀτιμάσω 
θεοὺς προσειπεῖν πρῶτα τοὺς κατὰ στέγας. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩ͂Ν 
610 ἦλθες γὰρ ὄντως δώματ᾽ ἐδθτο δὸς τέκνον ; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
Χ “ 7 2 2 “ Ν “ δ" 

καὶ θῆρά γ᾽ εἰς φῶς τὸν τρίκρανον ἤγαγον. 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

 ὸ 7 ἍἝ. ἴω 7 

μάχῃ κρατήσας ἢ θεᾶς δωρήμασιν ; 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

ἤ Χ [ον 3 5 » 4 ΨΘ ΘᾺ “4 

μάχῃ: τὰ μυστῶν δ᾽ ὄργι᾽ ηὐτύχησ᾽ ἰδών. 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

κ᾿ ᾿ 5. Ὁ) » ᾿ ᾿ 7 ς 7ὕ 
ἢ καὶ κατ᾽ οἴκους ἐστὶν ὐρυσθέως ὁ θήρ; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
» ς ) Ι͂ 

Χθονίας νιν ἄλσος ᾿Ἑρμιών τ᾽ ἔχει πόλις. 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

οὐδ᾽ οἶδεν ᾿ὐὐρυσθεύς σε γῆς ἥκοντ᾽ ἄνω; 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

3 5 ᾿ ἥ οὐκ οἶδεν: ἦλθον τἀνθάδ᾽ εἰδέναι πάρος. 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

7 Ν “ “, 3» ΤΌ Ν ᾽7ὔ 

χρόνον δὲ πῶς τοσοῦτον ἦσθ᾽ ὑπὸ χθονί; 
ΗΡΑΚΛΗΣ. 

Θησέα κομίζων ἐχρόνισ᾽ ἐξ " Ἰνεδυυ; πάτερ. 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

090 καὶ ποῦ ᾽στιν; ἢ γῆς πατρίδος οἴχεται πέδον; 



ΤΗΕΒΕ ΜΑΌΝΕΒΕ ΟΕ ΗΒΕΟΠΙ ΕΒ 

ΠῚ πιοτὸ ποῖ θά 6, 4}} 514}} σὸ νι 6 }} ψ ἢ πες, 
Απα {ποῖ 5Π4}Ὁ σαίῃ ἴῃ διισεῖν. 51 ποῦ ἂρ 
ΤῊν οἷζν, γα ποι παϑὲ ογάονοα 4}} {Πϊη ρα νυν 6 }}. 

ΗΕΗΟΌΓΠΕΒ 
Ιψ1}}: ν᾽ Ὲ}} βα]4. [ ράᾶ585 τηΐπηθ Π4}}5 ψ Ἰ ϊη. 
Πδίατηθα αὐ ᾿ἰαϑῦ ποτ β] 655 ποῖποὺ οὐγρῖς 
ΟΥ̓ Ηδά65 ἀπα πε Μαϊα,} 1 ψν1}} ποὺ ορδς 
πὸ Οοά5, θυ ΠᾺ1} τπϑῖ ἤγϑὲ θο πθαῖῃ τὴν γοοΐ. 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
5οπ, αἀἸας ποῖ νευν ρὸ τὸ Ηδάοθ᾽ Π4]}5 Ὁ 610 

ΗΕΗΟΌΠΕΒ 
εα; {πὰ {πγθ6-πεδάδα ποιηά 1 Ργοιρξ ἴο ΠΡ. 

ΑΜΡΗΙΤΉΗΥΟΝ 
νδηαιυ β θα ἴῃ ἤσῃΐϊ, οὐ ὃν ἐπε ἀοαάδες σίνεη ἢ 

ΗΕΗΟΌΓΕΞ 
Ι͂Ὶ ἢσῃξ. 1 δᾶ 56ὲὴ ἔπε ΜΙ νϑἝοευθϑ- -ἰν 6 }} ἔῸγ τηδ. 

ΑΜΡΗΙΤΉΥΟΝ 

Ηον ἢ ἰ5 {π6 πηοῃβῖου ἴῃ Επισν οἐΠδῖιϑ᾽ ΠΑ]]ς ἢ 

ΗΕΒΟΓΠΕΞΒ 
Ναν, ἴῃ )εμηεῖεν 5 τονε. ἴῃ Ηετηοη 5 ἕο. 

ἈΜΡΗΙΤΗ͂ΥΟΝ 

ΝΟΥ Κπονῦ5 Εμπισνβίπαιβ ἔποι ἀγὲ γίϑεη ἴο ἂν ἢ 

ΗΕΗΟΠΕΞ 

Νὰν ; διῦπον ἤνθὺ, το Κπὸν νοῦν 5ἴαζεα. ᾿ οατηθ. 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 

Ηον νναϑῦ ὑπο 50 Ἰοῃρ {ππὸ θα πϑαῖῃ ἐπα ϑάυῖῃ ἢ 

ΗΕΒΟΌΙΕΒ 
Ετοιῃ Ηδάε5 γοϑοιυίηρ  ἤδϑειβ, ταν γθα 1. 

ἈΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 

ΟΒοτα 5 Βα} δίῃ Πα ραββθα ἴο Πῖ5 βαἐΠου]πα ̓  620 

1 ῬΘΥΒΘΡΠΟΠΘ, γΠΟ56 Π8Π16 1ὖ γγὰβ ῬϑυΊΪου 5 το αὐζου. 

ΥΟΙ,. ΠΙ. Ν 



ΗΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
βέβηκ᾽ ᾿Αθήνας, νέρθεν ἄσμενος φυγών. 
ἀλλ᾽ εἴ, “ὁμαρτεῖτ᾽, ὦ τέκν᾽, εἰς δόμους πατρί: 
καλλίονές τἄρ᾽ εἴσοδοι τῶν ἐξόδων 
πάρεισιν ὑμῖν. ἀλλὰ θάρσος ἴ ἴσχετε 
καὶ νάματ᾽ ὄσσων μηκέτ᾽ ἐξανίετε, 
σύ τ᾽, ὦ γύναι μοι, σύλλογον ψυχῆς λαβὲ 
τρόμου τε παῦσαι, καὶ μέθεσθ' ἐμῶν πέπλων" 
οὐ γὰρ πτερωτὸς οὐδὲ φευξείω φίλους. 

ἃ, 

οἵδ᾽ οὐκ ἀφιᾶσ᾽, ἀλλ᾽ ἀνάπτονται πέπλων 

0390 τοσῷδε μᾶλλον: ὧδ᾽ ἔβητ᾽ ἐπὶ ξυροῦ; 
ἄξω λαβών γε τούσδ᾽ ἐφολκίδας χεροῖν, 
ναῦς δ᾽ ὃς ἐφέλξω: καὶ γὰρ οὐκ ἀναίνομαι 
θεράπευμα τέκνων. πάντα τἀνθρώπων ἴσα. 
φιλοῦσι παῖδας οἵ τ᾽ ἀμείνονες βροτῶν 
οἵ τ᾽ οὐδὲν ὄντες: χρήμασιν δὲ διάφοροι" 
ἔχουσιν, οἱ δ᾽ οὔ: πᾶν δὲ φιλότεκνον γένος. 

ΧΟΡΟΣ 
ἃ νεότας μοι φίλον: ἄχθος δὲ τὸ γῆρας αἰεὶ στρ. α' 
βαρύτερον Αὔτνας σκοπέλων 

640 ἐπὶ κρατὶ κεῖται, 
βλεφάρων σκοτεινὸν 
φάρος ἐπικαλύψαν. 
μή μοι μήτ᾽ ᾿Ασιήτιδος 
τυραννίδος ὄλβος εἴη, 
μὴ χρυσοῦ δώματα πλήρη 
τᾶς ἧβας ἀντιλαβεῖν, 
ἃ καλλίστα μὲν ἐν ὄλβῳ, 
καλλίστα δ᾽ ἐν πενίᾳ. 
τὸ δὲ λυγρὸν φόνιόν τε γῆ- 

1γὃ 



δ δυαυδναναι ϑϑν να Δλδνι κι..Δ 6. 

ΤΗΕ ΜΑΡΝΕΈΒΒΘ ΟΕ ἨΒΕΟΠΙ(ΕΒ 

ΗΕΡΒΟΟΓΕΒ 

Τὸ Ατπδηβ, ρ]α ἴο πᾶνε ᾽βοαρϑα ἐδ ὑπάευνου]ά. 
Οομιθ, Ομ] άγθη, ἔΌ]]ονν το ὑπ ἤοιι56. γ ΟΣ 5106 ; 
ΕῸΣ ἔαῖγου το ψοῖὶ 15 νου Θηξουῖηρ-ἰη 
Πδη γοι οαΐροίηρ. Νὰν ὑπθπ, Ρἷθοκ αρ Ποαγέ, 
Απα 5Ππ66 πὸ ἐδαν-ἤοοας ἔγΟμ γΟΙ Ἔν 65. ΠῸ ΠΟΤῈ ; 
Απα γά}}ν ἴΐοιι, τὴν νεἕο, ἔην [αϊ πείηρ᾽ 5ρ υἹ ; 
Εγομ γθυη Ὀ] Πρ’ οΘᾶ56 ; ἃπα ψϑ, εξ ρὸ τὴν οἷοδῖ: 
Ι τ πὸ ψὶηροα {Πϊηρ, ΠΟΙ νου] 1 ἢν τὴν ἔτ πῆς. 
Ηδ4' 
ΤῊ 656 ἰεὐ ποῖ σοὸ, θὰ Πδπηρ ἀροῖ τὴν οἰοακ 
Οπὶν {Π6 ποτα ' ας ἀοομ 50 ᾿ἰτητηϊπθηΐῦ ἔῃθη ἢ θ30 
Ἐδη πϑὺ 1 Ἰθδα ἔπ θιη οἰ σίηρ' ἴο πηπθ Παπάς, 
Α5 5Π1Ρ ὑπαῦ ἴον Βδὲὺ θοαΐβ. Νοΐ 1 τε]εοῖ 
ὕδγο οἵ γὴν 50η5. Μεπ᾿5 ἤεαγίβ θὲ 41] πΚῸ- νανηθά : 
Τὸν ἰόν ὑποὶν θάΡ 65, ἃ5. ννῈ]}] ἔς ΠΟΌΪΕΥ βοσχέ, 
Ακς5 ἴπδν ἐπαῦ τὸ θαΐ παιιρηῖς. [ἢ ψεδ] τ πον αἰ ον ; 
ΤΠθ56Ὲ Πάνο. {πο86 ἰδοὸκ: ἐῃθῖ ΟΠ] γΘ 411] τηθη ον. 

[σοι ΠΕΒΟῦ ΕΒ. ἈΜΡΗΙΤΉΥΟΝ, ΜΕΘΑΒΑ, ἀπε οἠεἰάγοη. 

ἙΠΗΟΕΌΒ 

ΑἩ, βυνεεὺ 15. γουῖτῃ !-- αΐ αἰνγὰγϑ 614, (ϑέν. 1) 
Οπ τηΐπθ Ποδα ννεϊρηϊηρ, ἀοννηνναγ ἀγαρο, 
Α ϑᾶνίθυ Ἰοδα ἐμδη ἰὰν {Πε οτὰρς 

ΟΥ̓ Εἶπα οἡ {πε ΤΊζαη 486]16α, θ40 

Μιυίῆϊηρ τηΐπα ον οβ ἴῃ τηϑη ]6- 014 
ΟΥ̓ ροομη. Νοῦ τηἷΐπθ μὲ θα! ἢ ἐπαΐ 1165 
Ι͂Ὶ Αϑβίδη ὑγγδηΐβθ᾽ ἐγθαβα 65 : 

Νοῦ τΐπα θὲ Π4]}15 οἵ που δα σοἱάα. 

ΤῈ ξουξειε γουτῃ ἔρον ὑπ 656 τηπβὺ ἤδσει--- 
Ὑουΐῃ, ἔαϊτοϑὺ σϑιὴ οὗ Πσῇ δϑίαξο. 
Ιη Ἰον ]ηθ55 τηοϑὲ αϊτ [1 Παῖς 

Αρδ, ἀἀΥκ ψΠἢ ὁ εαῖῃ᾽ 5 οπ-οουηΐπρ ἔθ εξ : 



ΗΡΑΚΛΗ͂Σ ΜΑΙΝΟΜΈΝΟΣ 

ὅδ0 ρᾶς μισῶ: κατὰ κυμάτων δ᾽ 
ἔρροι, μηδέ ποτ᾽ ὥφελεν 
νατῶν δώματα καὶ πόλεις 

ἐλθεῖν, ἀλλὰ κατ᾽ αἰθέρ᾽ ἀ- 

εὶ πτεροῖσι φορείσθω. 

2 “ ᾿ 

εἰ δὲ θεοῖς ἣν ξύνεσις καὶ σοφία κατ᾽ ἄνδρας, ἀντ. ἃ 
δίδυμον ἂν ἥβαν ἔφερον 
φανερὸν χαρακτῆρ᾽ 
ἀρετᾶς ὅσοισιν 

β60 μέτα, κατθανόντες τ’ 
᾽ ᾽ ἣν 7 ιᾧ 7 

εἰς αὐγὰς πάλιν ἀλιου 
Χ Ἃ " ͵, 

δισσοὺς ἂν ἔβαν διαύλους, 
ιν , 2 εξ “ ΕΝ ἁ δυσγένεια δ᾽ ἁπλᾶν ἂν 
εἶχε ζωᾶς. βιοτάν, 
καὶ τῷδ᾽ ἣν τούς τε κακοὺς ἂν 
γνῶναι καὶ τοὺς ἀγαθούς, 
»' - αὐ , 5» 

ἴσον ἅτ᾽ ἐν νεφέλαισιν ἀ- 
στρων ναύταις ἀριθμὸς πέλει. 

΄-“ » » Ν « 5 “ 

νῦν δ᾽ οὐδεὶς ὅρος ἐκ θεῶν 
6070 χρηστοῖς οὐδὲ κακοῖς σαφής, 

ἀλλ᾽ εἱλισσόμενός τις αἱ- 
ὧν πλοῦτον μόνον αὔξει. 

» 7 Ν 7 ͵ 

οὐ παύσομαι τὰς Χάριτας στρ. 
͵ Ζ 

Μούσαις συγκαταμιγνύς, 
“ο΄ 7, 

ἁδίσταν συζυγίαν. 
᾽ὔ 

μὴ ζῴην μετ᾽ ἀμουσίας, 
3»: 3.2... , » αἰεὶ δ᾽ ἐν στεφάνοισιν εἴην. 

Ν 

ἔτι τοι γέρων ἀοιδὸς 
χω .Α 

κελαδεῖ Μναμοσύναν' 

τὃο 



ΠΨΎΨ, ΨΨΨ Ν 

ΤΗΕ ΜΑΌΝΕΒΒ ΟΕ ΗἨΕΒΕΟΌΠΕΒ 

[966 }Ρ "μὲ 1 ἀγοννπεα ᾿πθα Ὁ} οἴου - αν 65 ϑἴγεβθο ἐς Θ50 
Αἢ, νψουἹά ὑπαῦ πϑ᾿ ΟῚ 500 ἢ νἱοταπὶ 
Ηδα δομηθ, ᾿η6 Π᾿5 ΠΟμ65 Δ πη6 τον ἴο Παιιηΐ. 

ΤΠαΐ νοῦ 15 νυὶηρβ ἤδνν 56] τυ] 685} 

1 νυ ]ςάοι, ἃ5 οὐ 50η5 οὗ ϑαυΐῃ, (Ἧπί. 1) 
Απὰᾶ Ἀπ ουβλα Πα Πρ, ἀν οὶ ἴῃ Πδάνεῃ. 
Ὑ νος οἷον {Π6 Ροοπ οὗ γουτ ἢ ψμεσα σίνεη. 

9'6 4] τηδηϊδοῖ οὗ τη πΠοοάἦς νου 

Οπ 4}} ἔσιια Ππϑαγῖς : ἔπ θ86 ΠΠῸΠῚ ὑΠ6 στᾶνε 
1 {ΠῸ 55 Πρἢς ἀρσαῖη 5Ποι 4 οἸ πη}. θ60 
ΤῸ στὰ ἐπ 6 σΟΌ 56 ἃ 5Θοοπα {πη : 

Ομ {6 ἀοπα ἐπῈ νι] 9ῃου]α Πᾶνε. 

ΤΉ δ, γγΠηοῸ ἃγ6 Ἔν ]], γ Ποὺ ἀτὸ σοοά, 
Βν ἜΘ ἃ 565} ταῖσδ 411} γγθῃ ᾿ΘἉ 1, 
ΑΞ 5Π ρθη ᾿ὑνιχὺ {πὸ οἱοπας ὐόύμι 

ΤΠῸ οἴαγ- οςῖ 5 τη 5416 6 τ] τἰτπαᾶ6. 

Βαυΐ πονν. πὸ ᾿ἴπὸ οἰθαν-β ον ουηρ; 
᾿Τ νχὺ σοοα πὰ θα {πε (οάβ πᾶνε ἀσᾶν : 670 
Δ βΆ]1ῃ. ἃ5 {Π6 στο ] πη ρ᾽ γΘδ 5 5 ΘῈ Ρ Οη. 

5. 4}1 {η6 Ὀ] δβϑίηρ' ἐμαὶ παν Ὀυίησ. 

(ϑέν. 2) 

ΤΠῸ Μιιος 9Π4]}} ἴῸΥ γ6 ΡῈ ἐν ηθα [Ὁ ονοὺ ἢ {πὰ 

ατδςσρο: 
ΕῸΓ ΘνΘΥΠΠΟΙΘ. ΤῊΥ 80Πη09 5114}} μου ἐπαΐ ςυνθοίεϑὶ 

ἘΠΊΟΗ᾽ 5. ΓΔ 1565. 
Νὸ Πἴδὸ θὲ υηΐπε οὗ βοηρ]θ55 οἱονΗ. 
Βαΐ. ὙΠ ΘῈ ον οἰηροῦβ 5ῃ1ΠηΠ65 {Π6 ΟΥ̓ΌΨΉ, 

Μίπε οἱα 1105 501] 5841} ἤντηπ τόπον οἵ Μειποῦν 5 
αῖν οὐδδζίοῃ. 

ιὃ1 
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τὃ2 

ΗΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ἔτι τὰν Ἡρακλέους 
καλλίνικον ἀείδω 
παρά τε Βρόμιον οἰνοδόταν 
παρά τε χέλυος ἑπτατόνου 
μολπὰν καὶ Λίβυν αὐλόν: 
οὔπω καταπαύσομεν 
Μούσας, αἴ μ᾽ ἐχόρευσαν. 

παιᾶνα μὲν Δηλιάδες ἀντ. β΄ 
ὑμνοῦσ᾽ ἀμφὶ πύλας τὸν 
Λατοῦς εὔπαιδα γόνον 
εἱλίσσουσαι καλλίχορον᾽ 
παιᾶνας δ᾽ ἐπὶ σοῖς μελάθροις 
κύκνος ὡς γέρων ἀοιδὸς 
πολιᾶν ἐκ γενύων 
κελαδήσω" τὸ γὰρ εὖ 
τοῖς ὕμνοισιν ὑπάρχει, 
Διὸς ὁ παῖς: τὸ δ᾽ εὐγενίας 
κλέος ὑπερβάλλων [ἀρεταῖς] 
μοχθήσας τὸν ἄκυμον 
θῆκεν βίοτον βροτοῖς 
πέρσας δείματα θηρῶν. 

ΛΥ͂ΚΟΣ 

εἰς καιρὸν οἴκων, ᾿Αμφιτρύων, ἔξω περᾶς: 
χρόνος γὰρ ἤδη δαρὸς ἐξ ὅτου πέπλοις 
κοσμεῖσ εσῶμα καὶ νεκρῶν ἀγάλμασιν. 
ἀλλ᾽ εἶα, παῖδας καὶ δάμαρθ᾽ Ἡρακλέους 
ἔξω κέλευε τῶνδε φαίνεσθαι δόμων, 
ἐφ᾽ οἷς ὑπέστητ᾽ αὐτεπάγγελτοι θανεῖν. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

ἄναξ, διώκεις μ᾽ αθλίως πεπραγότα 
ὕβριν θ᾽ ὑβρίζεις ἐπὶ θανοῦσι τοῖς ἐμοῖς: 



ΤΗΕ ΜΑΙ ΝΕΒΒ ΟΕ ΗΒΒΟΌΓΕΒ 

ατεαὶ Ηδγοι]εβ. {πὸ {ὐϊπηρἢ-ογονν πε τὰν βοηρ θ80 
οχίο! ]θῖ ἢ ὄνου. [ν]Π 6 - ΟΊΝΕΥ, 

[ἡ ἔδαβἕβ τὴν ὑπϑιηθ. ΚΠ σα ὈθαΚοὺβ σθαι οἵ ΒΥΟ ηἶ5 
Απὰ Πότε {πε ἴντα οἵ βανεηξο!α κἔσίην 
ϑουπηαάς, ἀπ γῃθγο Πρ νδη ἤπξοβ οαἰηρ: 

(δαβοὶοθς Γ] Πεᾶν {πῸ Μαβοβ οἴπσ, Πθθηβ. οὗ τὴν 
᾿Π5 1 ΔΈΗΙ. 

(Δηι. 2) 

ΑΔ νλαϊὰς οἵ 1)εῖϊὸς ἐόν αν: {πῸ ρα 5. ΠοΙν βἰγαίη ἴπ- 

μηογία!. [1 εἴο᾽ 5 βοῖο π᾿ 5 ρογίαδὶ. 
ὙΠ οβο νυ ἶΐε δεῖ οάποα ἃς συνεερ5 {πὸ ἄδποθ τοῦπα θ90 

50. Ψ01}} 1 γσαῖβε {π6 ρεδθᾶη-ἶαν. 

ϑυνδη-50ηρ᾽ Οἵ ΞΙΠΡῸΥ ΠΟΤ - στον: 
ΤΠε ρογίαϊς οἵ {ῃϊηε ἽἬΔ]15 ἕο ἀαΥ 5Π8 Πδαν {δὲ οἱᾷ 

1ὴρ5 ομαπίϊηρ. 

Ργουὰ τπθθ Παΐῃ μϊηβίγεϊβυ. ἴο βπρ' τηἷη6 ΠΕ 5 
ΠΙρΡῊ Δοῃϊθνίηρ: [ππουπηΐϑ, ἔ4ν-Ἰδανίηρ 

Ηε ἰ5 Ζειβ᾽ βοη. αὶ ἀδεάς παῖ ἀοπα γΠοβε σοῦν 
ΤΠὴδ ργαῖβε οἵ Ὀἰγ ἢ αἰνίπε θΕἢϊπα, 
ὙΥΒοβε τοῖς σᾶνὸ Ρεδοα ἴο Βυμηδηκίηα. 

Β]ανηρ ἀγοδα 5Πᾶρε5 ὑπαΐ Π]]6α τᾶπ᾿ 5 τηϊπα νυ] ἢ 
ΓΕΥΤΟΥΒ ΘΟ 5616 55- Πα τ]ὴν. τοῦ 

πίον τὐυοῦβ. αἰἰοπε. [᾿6- οπέδ) ἈΜΡΗΙΤΗΥΟΝ. 

υΥ̓σῦ5 
50 !- ἰὴ φορά τηε. Ατηρῃϊζγνοι. οουη δύ ἔποιι ἔοΥ τ]. 
Υε Βαᾶνὸ ἰδυυὶθα 4}} ἴοο Ἰοηρ' ἃ5 νὰ ἀύταγϑα 
Υουΐ ᾿ἰπη}5 ἴῃ ΤΌ 65 δηα ἐγαρρίηρϑ οὗ {πε σγάᾶνε. 
Ηδεῖε, δα {πὸ ςοὴ5 ἀπαᾷ νἱΐε οἵ Ηεύοα]δς 
Τὸ 5ῃον ἐπειηβεῖνες ον ἢ -σομϊησ' ἔγου ἔῃ 656. ἢ 8115, 
Βν γον 561 το πάεγεα οονεμπαπΐ ἴο εἶδ. 

ΔΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
Κιηρ,, ποῖ ἀοβὶ ὑγαθθ}] 86. ΟἹ. ΤΥ ΤΟΥ͂ : 
Ποῖ Πεδαροϑῖ ἰπϑαϊξ οα ἴῃς Πποατὶ θεγεανϑή. 



710 

ἩΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΈΕΈΝΟΣ 

ἃ χρῆν σε μετρίως, κεὶ κρατεῖς, σπουδὴν ἔχειν. 
ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγκην προστίθης ἡμῖν θανεῖν, 
στέργειν ἀνάγκη, δραστέον θ᾽ ἃ σοὶ δοκεῖ. 

ΛΥ͂ΚΟΣ 
“- γι ω , ῇ 

ποῦ δῆτα Μεγάρα ; ποῦ τέκν᾽ ᾿Αλκμήνης γόνου ; 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
“ Ν ᾽ “ ς ͵] 5 ν 

δοκῶ μὲν αὐτήν, ὡς θύραθεν εἰκάσαι, 

ΛΥΚΟΣ 
"4 - ὃ ͵ ἴω δ᾽ ΤΉΝ ὡς μ 

τί χρῆμα δόξης ; τοῦ ἔχεις τεκμήριον ; 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
ις , » τ Ὁ . ,ὔ φ 7 ἱκέτιν πρὸς ἁγνοῖς ᾿ὥστίας θάσσειν βάθροις, 

ΛΥ͂ΚΟΣ 
ὍΝ ὁ Ψ ἌΡ. γ, 3 ἴ 7 ἀνόνητά γ᾽ ἱκετεύουσαν ἐκσῶσαι βίον. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
ἃ “ “ 

καὶ τὸν θανόντα γ᾽ ἀνακαλεῖν μάτην πόσιν. 

ΛΥΚΟΣ 
ρ΄ ) » 7 ᾿] Ν ᾿Ὶ ῇ , 

ὁ δ᾽ οὐ πάρεστιν οὐδὲ μὴ μόλῃ ποτέ. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
οὔκ, εἴ γε μή τις θεῶν ἀναστήσειέ νιν. 

 ΔΎΚΟΣ 
7 Ν 2 ᾿Ν }] , ΜΠ 5] ἱᾷ 

χώρει πρὸς αὐτὴν κἀκκόμιζ᾽ ἐκ δωμάτων. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
Ψ δὰ » “ γ΄ 7 , μέτοχος ἂν εἴην τοῦ φόνου δράσας τόδε. 

ΛΥ͂ΚΟΣ 
Ἂ: ων 5 Ν Ν γΦ » Σὰ 72] 7 ἡμεῖς, ἐπειδὴ σοὶ τόδ᾽ ἔστ᾽ ἐνθύμιον, 

ς 3 

οἱ δειμάτων ἔξωθεν ἐκπορεύσομεν 
σὺν μητρὶ παῖδας. δεῦρ᾽ ἕπεσθε, πρόσπολοι, 
ὡς ἂν σχολὴν λύσωμεν ἄσμενοι πόνων. 

᾿ΜΌᾶν : ἴον ΜΗΝ. δόξης τῆσδ᾽. 

τὸ 4 

νυ ὙΠ Ὑ ὙΠ΄ 



ἘΝ ΨΜΝΥΝ ΜΚ ν Ψ ΒΡΨΗΘΨ ἡ ΝΡ ἌΡ ΨῸ 

θυ νυ ΥΥ 

ΤΗΕ ΜΑΌΝΕΒΘΒ ΟΕ ἨΒΒΟΓΙΕΒ 

50 5βίσοηρ πα 50 ἱπιρας πὲ Πὲς ποῖ πες. 
Βαυΐ. οἴποθ οὗ ἔογες ποι ἀοογηδϑῦ τὴςε ἴο ἀἶε. Τ10 
ΟΥ̓ ἔογοε πιδὲ 1 οοητοπί τη6 πα (ὁ ἴῃ ν νν}1]}}. 

υΥ̓́σῦβ 
Απαὰ Μόοράγα, ἀπ ΑἸ 6 πα΄ 5 50η᾽5 Ὀγοος-- ΠΕΙῸ ἢ 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
ΓἘΠῖηΚ ὑπαῖ 5Πὲ--σᾷἰῇ οπα ἱπουῦΐ τὰν στε 55. 

σοῦ 
ΥΠαῖ οἵ ῃν ἐῤιπάμισ ἢ αὶ ἀοϑὲ Κπὸν Ὀν ρτοοῦ: 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
Αἴ {πὸ δά -σοά 655 ΑἸταῚ σα ρρ] δηΐ εἰς. - 

Υοῦβ 
ἢ Ὀοού!εϑ5 ΡγΆγ Υ ἴο πϑάνθη ἴο θᾶνε μὲν [1 ! 

ΔΜΡΗΙΤΉΥΟΝ 
Απα ναΐπ]ν ΟΠ] 6 1 ὁ ἃ ΠυθΡαηα ἀεδά. 

υΥοῦβ 
Νοῖ ΠΟΙῸ ἰ5 ΠῈ ; ΠΟΙ͂ 584] δ δυεὰ Ομ]. 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
Νάνου, --οχοορὺ ὃν ἃ ἀοά ταϊβεα ἔγομη ἐπε ἀ68α. 

μΥσῦϑ 
6ο ἴδοι ἴο πεῖ, πα Ὀγηρ ΠοΥ ἔογι ἢ ὑπ ὲ Π4]]5. 720 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
50. ἀοἴπρ γγοΥῈ 1 ραγίακοὺ ἴῃ ἢθῚ Ὀ]οοά ! 

ΠΥσῦΒ 
1 ὙΠ 6η,--οἴπος {πεῖς 1165 ἤσαν οἡ ἐπν 50]. - 
ὟΒο ἃπὶ ραϑὲ 411 ἔδαγ, ψ ἢ} Ὀσυίηρσ ἔου ἢ τ ἢ ΠΟΥ Θοὴς 
ΤῊϊ5 τποΐμου. Ηδποβηπεπ, ΠἰΠου, [ὉΠ] τη. 
ὙΠ 1οὸν ἴο βυγεὸρ ἐπῖς πἰπάταποε ἤτότη οὐτ' ραΐ. 

[ΕΗ]. 

τὸϑ 
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ΗΡΑΗΉΚΛΣ ΜΑΙΝΟΜΕΈΝΟΣ 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
σὺ δ᾽ οὖν ἴθ᾽, ἔρχει δ᾽ οἵ χρεών: τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἴσως 
ἄλλῳ μελήσει. προσδόκα δὲ δρῶν κακῶς 
κακὸν τι πράξειν. ὦ γέροντες, εἰς καλὸν 
στείχει, βρόχοισι δ᾽ ἀρκύων γενήσεται 
ξιφηφόροισι, τοὺς πέλας δοκῶν κτενεῖν 
ὁ παγκάκιστος. εἶμι δ᾽ ὡς ἴδω νεκρὸν 
πίπτοντ᾽" ἔχει γὰρ ἡδονὰς θνήσκων ἀνὴρ 
ἐχθρὸς τίνων τε τῶν δεδραμένων δίκην. 

ΧΟΡΟΣ 

᾿ “ Ψ ς , 3, ὍΝ 

μεταβολὰ κακῶν" μέγας ὁ πρόσθ᾽ ἄναξ στρ. α 
νι ς 7.9 7, δ, «(ἡ πάλιν ὑποστρέφει βίοτον εἰς “Αιεδαν. 

ϑὲν “ ΑΝ “ 7 ᾿ς 

ἰὼ δίκα καὶ θεῶν παλίρρους πότμος. 

. ἦλθες χρόνῳ μὲν οὗ δίκην δώσεις θανών, 

. ὕβρεις ὑβρίζων εἰς ἀμείνονας σέθεν. 

χαρμοναὶ δακρύων ἔδοσαν ἐκβολάς: 

7 ν ὰ 4 » Ἁ ἊΝ πάλιν ἔμολεν ἃ πάρος οὔποτε διὰ φρενὸς 
᾽ ᾿ “ " 

ἤλπισεν παθεῖν γᾶς ἄναξ. 

πνν, ὦ γεραιοί, καὶ τὰ δωμάτων ἔ ἔσω 

σκοπῶμεν, εἰ πράσσει τις ὡς ἐγὼ θέλω. 



ΤῊΝ ΜΑΡΝΕΒΒ ΟΕ ΗΡΕΒΟΓ ΓΕΒ 

ἈΜΡΗΙΤΗ͂ΥΟΝ 

ὅο ἔποι γι ἤθγα ἄοομ ἰθαάθ. ΕῸΣ {Π6 γϑβί, ρευοῆδησεα. 
Απούπο  518}} ἴακὸ ἐποιρηης. Το Κ ποι ἔον 1] 
Τὸ βυεν 11} ΟἹα ἤεπας, ἴῃ ΠΔΡΡΥ ΠΟ 
Ηδ ρδοϑίῃ οἢ : ἴῃ [ο]]ς οἵ 9 νη συν οσ5 

5814}} ἢ θὲ ἐγάρρεά πο Ἐποιρ]ὲ ἴο 514ν Πΐς ποῖ σ  )οις, 
ΤῊΘ υὐΐεΥ-ν] 6 ΕΞ 1 σὸ ἴο 566 Ἔα [Ἁ}} 
[)εαα. ἷον ἰὖ 15 ἴο 566 8 ΘΠΘΙΩΥ 
1) 16, 50  Υἴηρ; νεηρθᾶηοα ἴον Πϊς Π- : ἌΤΣ ἄοπφ. [Ἐχτ. 

71)λε ηιϑηνδονς Οὐ ἰμ6 (λογία οἰαρί διιοοοδοιυοίῃ. 

ΘΗΟΒΌΒ 1 
[8...1} 

Ηο ἴον γδαυϊίαὶ οἵ ψτόηρσ ! {πε Κίηρ ψΠηΠῸ νὰβ. στεδῖ 
Ππεγοϊοξογσε [ἀοον ! 

Βδοκν γα ἰ5 τασηΐηρ {Π6 ρᾶΐῃ οἵ Πὶς 1 πὶ απο Ηδάθϑ᾽ 

ΟΗΟΘΕΌΒ 2 
Η 41]. 7ι5ϊοα ἃπα γἵνεὺ οἵ ἕαϊε θδοκ-τὰγηΐησ ΨΊ ἢ τα- 

Πυσηΐ γοϑτ! 
ΟΗΟΘΕῦΒ ὃ 

ΤΠοα σοι δὲ αὖ ἰαϑδὲ ἴο μὰν ἀδαΐῃ᾽ 5 ρεμαϊίν--- 

ΟΗΟΗῦΒ 4 
ΒῸΣ οαΐταρε ἀθηδ ἴο θείου τπθη ὑπ πε. 

ΓΗΟΕῦΒ ὅ 
ΟἸδαποϑς οοηδίγαϊπείῃ ἐπε ἔοιιπξαϊη οὐ ἔθαγϑ [ΓῸΠῚ ΤΠ 

Ἔν Ε]145 ἴο 5ἰασί. 
ΓΗΟΘΕΙΞ ὃ 

(ὐπη6 15 πΠ6 Ποὺῦ νγΠ]οἢ {π6 ἰαπα᾿ς Κίηρ ΠΟΡΕῚ ΕἸῈ 

{Π15 1 ἢϊς ἤδασχγὲ 
Εογόϑανν,----τ εὐ θυ τ] 0 5 νεηροδ ΠΟ -ϑυηδτέ ! 

ΟΗΟΒῦΒ Τ 
ΟἸὰ ἔτ θπμά5. Ιοὸκ νὰ πη ἐπα Π4]]ς. ἴο 566 
Οὐ 500} 5 46 51γ6 ΠΡΟ ΟἿ ΘΠΘΤΩΨ. 

[ὃ7 

730) 
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ΗΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΛΥ͂ΚΟΣ 
39}, 7 

ἰώ μοί, μοι. 

ΧΟΡΟΣ 
-πΞ “ Ι ΄ Ἂ 2 Χ ΄ 2 ᾿ 

0 η΄. τόδε κατάρχεται μέλος ἐμοὶ κλύειν ἄντ. α 
΄ 2 ΄, 7 » , 

φίλιον ἐν δόμοις" θάνατος οὐ πόρσω. 

-- βοᾷ φόνου φροίμιον στενάζων ἄναξ. 

ΛΥΚΟΣ 
ὦ πᾶσα Κάδμου γαῖ᾽, ἀπόλλυμαι δόλῳ. 

ΧΟΡΟΣ 
ι΄. καὶ γὰρ διώλλυς" ἀντίποινα δ᾽ ἐκτίνων 

ΐ 7 “ , [ὰ 

τόλμα, διδούς γε τῶν δεδραμένων δίκην. 

7 ς θ ΝΝ 3 ͵ 7 θ Ἀ δ. 

ια΄. τίς ο θεοὺς ἀνομίᾳ χραίνων, θνητὸς ὧν, 
» ῇ 5 ΄ 7 ῇ 2 
ἄφρονα λόγον οὐρανίων μακάρων κατέβαλ', 

7 

ὡς ἄρ᾽ οὐ σθένουσιν θεοί; 

Ἂ ͵ , ΣΕ 5» ᾿ ΤΡ 
160 εβ΄. γέροντες, οὐκέτ᾽ ἔστι δυσσεβὴς ἀνήρ. 

σιγᾷ μέλαθρα: πρὸς χοροὺς τραπώμεθα. 
, Ν 2 “ ἃ 3: ΑΝ , φίλοι γὰρ εὐτυχοῦσιν οὺς ἐγὼ θέλω. 

χοροὶ χοροὶ καὶ θαλίαι Ἶ ὙΝΎΥΗΝ 5. 
μέλουσι Θήβας ἱερὸν κατ᾽ ἄστυ. 
μεταλλαγαὶ γὰρ δακρύων, 

μεταλλαγαὶ συντυχίας 

[νέας] ἔτεκον ἀοιδάς. 

τδῷ 

ΜΨῃ. ΞΡ. Ψ 



ΤῊΒ ΜΑΌΝΕΘΕ ΟΕ ΗΒΕΟΓΠΠ ΕΒ 

υὐοῦβ (ομ η) 
Αλνηνιο! Ποε 5 ἧι ! 

μη 8 (4ηι. 1) 
Ηδῖκ ἴο ἐπὸ ουἰοιγϑῦ !---ὰς πλιϑῖο Ὁ 5 [ῸΣ 116. Θδ1]5 750 

ἴο ἤΘΔΥ [15 Χο θαϊηρ᾽ Π6ΔΓ. 
Τηαδΐ Ξἔγαΐη τἱπσίην συνθεῖ ἐπγοῦρἢ ἘΠ Π8}}ς : Ἰο, ἀθαῖῃ 

ΓΠΗΟΘΕΒ 9 
ΤῊῖ5 Κίησ 5ῃγο κεῖ. ρμιεϊάε. οἵ οἰαιρηῃΐοσῦ : ἢ6 

5ῃ γ] Καῖ ἴῃ ἀηρι5}} οὗ ἔδαν, 

υοῦβ (ὐτέμ)) 
Ολ (ἰκανηι5᾽ ἰαπάί. δῳ ἐγοασθερῃ αηὶ [ σἰαῖη . 

᾿ ΓΗΟΘΗΒ τὸ 

Ας ἔποὺ ννου]άςι 951.ν. ΕἸ ἢ ποῖ ἤτοι νοηροϑάᾶποε- 
Ραΐῃ: 

ΤΗϊπο οὐαὶ ἀδοας᾽ του αΐοι ἀοκὲ ἔποιι σΆ]Π. 

ΓΠΗΟΗῦΒ 11 
ΠΟ νὰβ ἴδ, ἴῃ Ἰαν ] Ἔββηθο5. βοιείπο ὑΠ6 (σας, ἐππαΐ 

τηογία] νυρηΐ 
ὙΠΟ ἴπ [Ὸ1}1}ν Ὀ]ΑΞρ ει ἐπε ΒΙεβϑδα ἐπαΐ τεῖρη ἴῃ 

ὑπὸ Πδανεπ᾿ 5 μεῖσηΐ, 
ϑαγίηςσ ὑπαὶ αοάς θὲ νοϊὰ οἵ τηϊρῃξ ἢ 

ΓΗΒ 15 
Ουΐ ἔοε 15 ποῖ :---ὁπςἢ ἀοοιὴ {ΠεῈ ᾿πηρίοι5. ΘΑΤΉ. τθῦ 
Ηυ5Πε6α δὲ {πὸ 4115. Νον πηΐοὸ ἄδῆοθθ {7 : 
ΒΙεςὶ αὐτὸ ἐπε θὰ ΟΠ 6 5 ΟΥΘΥ ΠΟ ἰ γΘΆΥΠ. 

[0 : Ο) τος 
(ϑέυ. 9) 

ΤῊὴς ἄδποοβ, ἔπε ἀἄδποθβ τ γϑοῆηνσ, ἔς 5μουὲ οἵ ἐπε 
βθαπαιοδίους ρϑ δ] ηρ 

ΤὨγοαρη ΠΕΡ 5, ἐπγοιρὴ {πὸ οἷΐν αἰνίηε. 
Νον ἔγουῃ αἰπιοίίοη οἵ ἔθατς οουηεῖἢ βονοῦθησε; 

Νον σου ἐπε ἐΠγα]άοτη οὗ νγοθ ἰ5. ἀθ ἢν ευάποθ. 
Απαᾶ Ξοηρ 15 ὑπο ῖν πεῖν. 

 ΨΨΥΚΞΟΥΘ ΨΚ Ο τ ὙΣ ΟὉὗΌῸῸΥῪῸῈ 

᾿ 



ΗἩΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΟΜΈΝΟΣ 

» ξ 

βέβακ᾽ ἄναξ ὁ καινός, 
« Ν 7 ὁ δὲ παλαίτερος 

. Ἂ ΄ “ 
710 κρατεῖ, λιμένα λυπών γε τὸν ᾿Αχερόντιον. 

δοκημάτων ἐκτὸς ἦλθεν ἐλπίς. 

θεοὶ θεοὶ τῶν ἀδίκων ᾿ ἀντ. β' 
μέλουσι καὶ τῶν ὁσίων ἐπάειν. 
ὁ χρυσὸς ἅ τ᾽ εὐτυχία 
φρενῶν βροτοὺς ἐξάγεται, 
δύνασιν ἄδικον ἐφέλκων. 
χρόνου γὰρ οὔτις ἔτλα 
τὸ πάλιν εἰσορᾶν" 

νόμον παρέμενος, ἀνομίᾳ χάριν διδούς, 
780 ἔθραυσεν ὄλβου κελαινὸν ἅρμα. 

Ἰσμήν᾽ ὦ στεφαναφόρει, στρ. γ᾽ 

ξεσταί θ᾽ ἑπταπύλου πόλεως 
ἀναχορεύσατ᾽ ἀγυιαΐί, 
Δίρκα θ᾽ ἁ καλλιρρέεθρος, 
σύν τ᾽ ᾿Ασωπιάδες κόραι, 
πατρὸς ὕδωρ βᾶτε λιποῦ- 
σαι συναοιδοί, 
Νύμφαι, τὸν Ἡρακλέους 

καλλίνικον ἀγῶν᾽" ὦ 

790 Πυθίου δενδρῶτι πέτρα 
Μουσῶν θ᾽ “Ιλικωνιάδων δώματα, 
ἥξετ᾽ εὐγαθεῖ κελάδῳ 
ἐμὰν πόλιν ἐμά τε τείχη, 

19ο 



π ὐϑυς Γ Ὺ 

ΤῊΕΒ ΜΑΌΝΒΕΚ ΟΕ ἨἩΒΕΟΌΠΕΣ 

ὅοπε ἰ5 {πε ὑνγαηΐ, {πὸ ἀρδίαγι ογάνθῃ. 
Απά δηςῆγοποα ἰς {πὸ ἀποϊθηΐ 1ἴπὲ 

Β δ-ἀσίϑθη ἔγουα Ἡδάεθ᾽ ἀγθαν σῃοβί-Πάνεῃ : 
Ηορε ςρυίηρθ ΠῸΠπι ἀΘβρδ νυ, 

(πηι. 2) 

Της Οοάς. Ο ἐπε ρας πον ἃΓ6 βδα]ηρ πη] ρ ζθοι5- 
Π655 ἀοομ,, ἀπα γον θα ηρ 

ΤῊΣ τὶρῃῖ, ἐπεῖγ εἴθυπαὶ ἀΘϑῖρη. [νἹοϊζουίοιις 
Βιυΐῤ ΟοΙάα πᾶ Βαϊν-οσέιπθ, ἢ Ρονου {πὲ 
Ηδτηποβοθα θεϑίάς ὑπ θη, ἴῃ {0}}ν ναϊπρ]οσίοιιβ 

Ηυττν πδη ἴο ἢΐ5 ἀοομη : - 
ἂν μὰ ουξρδοοίῃ. ἀπ 1 νν]  ββη 6855 ἰαβῃθῖ ἢ 

Τὸ βρεεά :; ποῖ ἢϊβ. πϑαγξ ἀοἵ}} ἴπο]]η 6 
ΤῸ ἴακε μπερᾶ ἴοὸο {πὸ οπά- -ἶο. πὶ. οὰν ςππάδθη- 

οΥὐΆ 56 τἢ 
σΠαἰξογοα ἴῃ σόοι "ἢ 

Π εοκ {πεὲ τ ἢ σαυ]απάς, ᾿βῃμγθπαβ. ἀπ νὰ (ϑώ". 8) 
Βτεδκ ἔογΐἢ ἰπΐο ἀδποίηρ. 

Βιγεεῖς ϑἔαΐεϊν ἢ ΤΉ Θθαϑ᾽ 11 ΤηΔΒΟΏΥΥ, 
Απα γος Ὀυρη -οἹδποίπσ : 

(οτηε. Μαϊάς οἵ Αβορι, ἴο 15, ἔσο 6 βρυϊηρ; 
, Οοιηε γε οὗ νοι [δίμευ : 

Οἵ Ηεγου] δ᾽ σ]Ἱουίοιι5 ἐπ 0} }} ἴο οἴη, 
Ν ΡΠ -οἤοσι5, Ὁ ραῖμον 

Ρυνιείδη ἔογεϑῖ- ρθακ, Η δ] ΟΠ 5 βῖθερ 
ΟΥ̓ ἐπε ϑοπρ- ]πθθη5 Παπηξοά. 

Τὸ τὴν ἴον. ἴο τὴν νγὰ}}5, δῖ ἐπ βοηρ-ΘοΠο065 1680 
ΟΥ̓ της οἰγαῖης Ἰοπα-ομαηέρα.- 

1 δ ργδβιιπηρύιουβ ΤΟΙ -ΠΟΘΓ 15 σΟΙρΡΘΓΘα ἴο ἃ ΓΘΟΚ]Θ685 
ΟΒδυϊοῦθθν 1π ἃ γ866. ἴῃ ΨγΒΙΟΩ Ἠ6 {γ1685 ὕο Οπὐβογρ ὕΠ6 σῖγα] 
ματιοῦ οὗ αν. Ηἰ5 ἴοιγ Πουβθ5 ἅτ (ο]α δη4 ῬΓΟΒΡΟΕΙΌΥ 85 
γΟΚΟ- ΠΟΥ565, ΥἹὉ ἢ ῬΟνΘΓ Πα Τα ν]ΘΒΒΠ 655 ΤῸΓ {γ8 66 - ΟΥΞ6Β. 

ΙΟΤ 

τ 0 

790 



800 

810 

820 

[02 

ΗἩΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ὅτι, “ἂ͵΄΄Ὁ 7 ΠΕΡ Σπαρτῶν ίνα γένος ἐφάνη, 
[4 ῇ ἃ Ὁ 

χαλκασπίδων λόχος, ὃς γᾶν 
, , Ἵ - τέκνων τέκνοις μεταμείβει, 

΄ Ν - Θήβαις ἱερὸν φῶς. 

- , ΄ ἘΞ 
ὦ λέκτρων δύο συγγενεῖς 

εὐναί, θνατογενοῦς τε καὶ 
Διός, ὃς ἦλθεν ἐς εὐνὰς 
Νύμφας τᾶς [Περσηΐδος: ὡς 
πιστόν μοι τὸ παλαιὸν ἤ- 

᾽ς 3 “ Ἂ, Ν » 

δὴ λέχος, ὦ Ζεῦ, τὸ σὸν οὐκ 

ἐπ᾽ ἐλπίδι φάνθη, 
Ν 9. 4) 3: ας ῇ 

λαμπρὰν ὃ ἐδειξ ὁ χρόνος 
Ψ 7 

τῶν Ἡρακλέος ἀλκάν' 

ὃς γᾶς ἐξέβα θαλάμων, 

Πλούτωνος δῶμα λιπὼν νέρτερον. 

κρείσσων μοι τύραννος ἔφυς 
ἢ δυσγένει᾽ ἀνάκτων" 
ἃ νῦν ἐσορᾶν φαίνει 

Υ ᾿Ὶ 5 Υ 

ξιφηφόρων ἐς ἀγώνων 
“Ψ ο Χ ͵7ὔ 

ἅμιλλαν, εἰ τὸ δίκαιον 
θεοῖς ἔτ᾽ ἀρέσκει. 

“ Ψ, 

εα Εα" 
3.ϑΜΚΆ.Ὸ.ὺ ΟῚ Ν παν ,ὔ ῳ , 
ἂρ εἰς τὸν αὑτὸν πίτυλον ἥκομεν φόβου, 

7 - ΄ ᾿] « Ν ῇ ξ “)' 

γέροντες, οἷον φάσμ᾽ ὑπὲρ δόμων ὁρῶ ; 

φυγῇ φυγῇ 
νωθὲς πέδαιρε κῶλον, ἐκποδὼν ἔλα. 
- 

ὦναξ 1Ἰ]αιάν, 
, 7 ᾿ς 

ἀπότροπος γένοιό μοι πημάτων. 

αἰ ϑωζολ ξ β υ πῆ 



πριν ΨΥ .Ψ» 

ἸῊΕ ΜΑΌΝΕΒΒ ΟΕ ἩἨΕΒΒΟΠΙΕΒ 

1 τὴν ἴον πη, ἡ πε ποο πὸ )ηταροη- ὁ δε γτόθε τὸ {ἢῃς 
ἄλν. 

ΓΘ νΑΥΤΊΟΥ πδίοη. 

ὙΥΠοβο 50η5 σιαγαὰ {πὸ ΓΑ ΠοΥθ᾽ ᾿ππουϊδηςε ἀνε. 
ΤΠΈΡος᾽ ΠΡΉΣ οὗ βα] νδέϊοι. 

Η41] ἴο {πΠῸ οοῖο ἢ νι οτα {Π6 5ροιιϑα 15 ἀϊνίπς (“π|. 85) 
ὙΠ Π ἐπε τηογία] ἡνεσε Ὁ] πάςά, 

Πόσα ἔογ ἰονε οἵ ἴῃς [αν οἵ Ρεγυϑειιθ᾽ ΠΠπῸ 
Ζει5᾽ σίογνν ἀδβοθηαδά ! 

ΒῸν ἢν Ῥυ144] οἵ οἱ ἴ5 τὴν δ, ζειι5, ψοη. 
ἹΠοαρἢ 1 Πε]ὰ 1ὐ ἃ βἴουν 

Ραβξὺ ογεάθποθ : Ὀγῃ {ἴπηε 5 {πε τηϊρῃξ οὗ ἴῃν 50ὴ 
Εδνϑαϊθά τη ᾿ς ρίουν: 

Ηε Παῖῃ Ῥυγοῦ ἔγτομ δατέΠς ἀπηρσεοπς, παῖ! ὙΠ θ 
{ἘΠ ε σΠαΐη 

: ΟΥ̓ ΡΙατος ἀεερ ρῥγΐϑοι ! 
ΤΠοι τὲ νον ΠΟ ἕο σὐ]6 ἔπαπ ἐπ ΤΠ} - Κῆρ; 

4] 41}, 
Ο τὰν Κίηρ τὸ -Ἀ 56} ! 

ΕῸΓΣ ποὺν ἔΠ6 ἀπ ΡΕΙ ἢαΐῃ ργονεά, Ποῖ ἴῃ ἤρῃΐ 
ΤΠῸ οννογα- 6] ἀθὺς ἤᾶνα ϑ τνθ, 

Υ Ποῖπευ νοΐ, 85 ἴπ οἱα ἐίμπηθ, {πε οαιβε οὔ {πε τἱρῃΐ 
5. νγν ε]}]-Ὀ] εαϑίησ ἔο ἤεάνεη. 

716 ξογηι5 Οὐ 1815 ἀπὰὶ ΜΑΌΝΕΞ5 ἄρρόαν αουο δε ραίαοο. 

᾿ ΗΔ 56εὲ "" πα.5εε! 
Οπ ψοιῖι. ὁ. τη6, ἀοῦἢ {Π15 ϑάτὴθ ρῥϑηῖς [8]]} ἢ 
ΟἸ ἔγιεπα 5, νυν μαΐ ρῃαπἕον Πονεγεῖῃ ο᾽εν ἔπε ΠΔ]}: 

ΔῊ ἥεξε ! δὴ ἤεε 
Ή Ὴ Παβῖε οὗ Ἰασραγταὰ ἔεεϊ !.- ςρεεᾶ ἔποι ἀννὰν ! 

Η εξ δ]ου, ἴο ἐπῃεε. 
Ο Κίηρ, ἴο ἀνεγὲ ἔγουη πὲ νοῃ ὈᾶΠῸῈ 1 μγὰν ! 

193 
ΥΟΙ,. ΠῚ. ο 

ΙΗ) 

510 

520 
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ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΈΝΟΣ 

ΤΡῚΣ 
θαρσεῖτε Νυκτὸς τήνδ᾽ ὁρῶντες ἔκγονον 
Λύσσαν, γέροντες, κἀμὲ τὴν θεῶν λάτριν 
3 “ Ν δὲ [4 7 
Τριν: πόλει γὰρ οὐδὲν ἥκομεν βλάβος, 
ἑνὸς δ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὸς δώματα στρατεύομεν, 
“ ΦΡ Γ, Ν 3 Ψ ΨΚ 

ὅν φασιν εἶναι Ζηνὸς ᾿Αλκμήνης τ᾽ ἀπο. 
πρὶν μὲν γὰρ ἄθλους ἐκτελευτῆσαι πικρούς, 

Ν 

τὸ χρή νιν ἐξέσῳζεν, οὐδ᾽ εἴα πατὴρ 
“Ζεύς νιν κακῶς δρᾶν οὔτ᾽ ἔμ᾽ οὔθ᾽ “Ἥραν ποτέ. 
» Χ Ν , Ὁ Ψ .} » Ἂ ἐπεὶ δὲ μόχθους διεπέρασ᾽ Εὐρυσθέως, 

“ , Χ Ὄ .9 5... ὦ 7), Ηρα προσάψαι κοινὸν αἷμ᾽ αὐτῷ θέλει 
παῖδας κατακτείναντι, συνθέλω δ᾽ ἐγώ. 
ἀλλ᾽ εἶ", ἄτεγκτον συλλαβοῦσα καρδίαν, 
Νυκτὸς κελαινῆς ἀνυμέναιε παρθένε, 
μανίας τ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ τῷδε καὶ παιδοκτόνους 
φρενῶν ταρωγμοὺς καὶ ποδῶν σκιρτήματα 
ἔλαυνε, κίνει, φόνιον ἐξίει κάλων, 
ὡς ἂν πορεύσας δι’ ᾿Αχερούσιον πόρον 

Ν ; , » 7 ῇ τὸν καλλίπαιδα στέφανον αὐθέντῃ φόνῳ 
- “ἢ ῇ “ 

γνῷ μὲν τὸν Ἥρας οἷός ἐστ᾽ αὐτῷ χόλος, 
7 Χ δ ») ΄ Ἃ Ν Ν ᾽ ἴω 

μάθῃ δὲ τὸν ἐμόν: ἢ θεοὶ μὲν οὐδαμοῦ, 
Ἁ Ν : ΄ ἃ Ψ' ,7ὕ 

τὰ θνητὰ δ᾽ ἔσται μεγάλα, μὴ δόντος δίκην. 
ΛΥ͂ΣΣΑ 

5 » - Ν Ν Μ ͵ ἐξ εὐγενοῦς μὲν πατρὸς ἔκ τε μητέρος 
7 Ν » ἴω᾿ » ᾿] ᾽ “ 

πέφυκα, Νυκτὸς Οὐρανοῦ τ᾽ ἀφ᾽ αἵματος" 
Ν » ν» “ 5 » » “ , 

τιμὰς δ᾽ ἔχω τάσδ᾽, οὐκ ἀγασθῆναι φίλοις, 
δ᾽ “ὃ “ ϑ᾽- ΜΆ Ὁ θ ΄ Υ͂ Ἵ 

οὐδ᾽ ἥδομαι φοιτῶσ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπων φόνους. 
παραινέσαι δέ, πρὶν σφαλεῖσαν εἰσιδεῖν, 
Ἥ θ , 7ὔ 5 Ἃ (0 θ᾽ 5 “ , 

ρᾳ θέλω σοί τ᾽, ἢν πίθησθ᾽ ἐμοῖς λόγοις. 
2 Ν ὅδ᾽ 5 Μ κᾶν τς πο Ν 

ἀνὴρ ὅδ᾽ οὐκ ἄσημος οὔτ᾽ ἐπὶ χθονὶ 

1 ΘοΟΡΓΘο: ἴον ΜΝ. φίλους. Αἀορῦρα ὃν Πιηδοτῇ, Ῥα]ον, 
δα τὰν ἀπῇ Ἡπιίοῃίηβοη. 



ΤΗΕ ΜΑΡΌΝΕΞΟ. ΟΕ ΗΕΒΗΟΌΕΕΒ 

[Η15 
Εδδᾶν ποῦ : [Πὶς 5. ἔπ Ομ] οὗ Νιρῃηΐ νὸ σες, 
Μδάμποβο, ΚΥῸΥ 565 : 1, πα παπηδὶα οἵ της οακ, 
1γ5. δε δοομὴρ ποῦ ἴῸ17 νοῦ οἰὐν᾽ 5 Πυτχ ; 
ΟἾΪν ΟἹ ΟΠ6 Τη8 5 Ποιι56 40 νγεα ΔΚ νψι81- 
ΗἸ5, Βοῖὴ Ζειιϑ᾽ ἀπ ΑἸο ΘΠ δ᾽ 5 50η {παν ΟΔ]]. 
Εοχ, 6111 μῈ μά επάδά 41] ἢΐβ. Ὀϊ θυ το 1]5, 
Βαΐο 9ῃϊθ] θα Ὠΐτη, ἀπα Εαίμου Ζεις νου] ποῖ 
ΤΠαΐ 1, οὐ Ηδστγτα, τοι δ ΠΪη) Ἔν ΟῚ ΠΔΥΤΗ. 
Βυΐ, πον 6 παῖ το] 6 α Εαγγϑεοιιθ᾽ Ια θουγ5 ἐΠγοαρ, 880 
Ηφτὰ 11] οἴαϊη Πίτη στῇ ἐπε Ὀ]οοα οὗ Κίη. 
ΤΗαὶ πὲ 5Π|4}1 “αν Πὶς 50η5: ΠΟΥ ψν 1] 5 τηΐπ6. 

Οἱ ἐπ θη, οἷοβα αρ ἔπῖπὸ Ποαγῦ ἔτοτη ἴοιο} οἵ γΕ}}. 
Ο ἀποὺ ππννεα θα οἢ]]ἃ οὗ ππὰσκν ΝΙρΡηϊ : 
ὙΠ τδαάηδϑ5 {Π}1}}} ἘΠϊς πη, νυ ἢ 508} -[γ τ 01] 
ΟΒ]4-τυγἀϑυϊηρ, ἢ Πα θουπαϊηρο οὗ {πε ἔδεί : 
(οδα Πῖνη ; ἐπδ ςῃδεῖς οἵ πη δ γ᾽ 5 5641}}ς 1δΐ οὐἦ, 
μαΐ, Θη οἷον ΔΟΠΟΥΟ π᾿ 5 ἔουσν Πϊς οὐνὴ Βαμα 
ἴῃ Ὀ]οοα μαίῃ ςρεὰ ἢϊς οσόνγῃ οἵ σοοαϊν 9018, 
ΤΠ θη τᾶν ἢ6 ἰθαση πον ἀγεδα 15 Ηθγα᾿ 5 συδῖῃ, 840 
Απα τηΐη6, ἀραϊηβὶ Ὠΐπη : 6ἰ5ε ἐπῈ Οοαβ τηϊϑὺ νγ8ΠῸῈ 
Απα πηογΐα]ς ννὰχ, 1 ἢ ἴαϑῖε ποὺ Πδὺ νϑηρθδηοο. 

ΜΑΌΝΕΒΒ 
Οἵ ποῦ]Ὲ οἶσε δηα τηοΐῃου νγὰς 1 ὈΟΥΉ. 
ἔνε οἵ ἔπε Ὀ]οοά οἵ [γτᾶπιβ ἅἀπα ΝΊΡῃΐ. 
Βαυΐ ποῖ ἴο 4ο ἀεβρῖζε ἴο ἔτπεπμάς 1 ΠοΙα 
Μν ρΡοννγεῦβ. ΠΟΥ ἰονε ἴο παυηΐ ἔῸΣ τη τ 675 54 ΚΕ, 
Βαϊ ννου]α 1 ρ]εδα νττῃ Ηδγὰ πα ψ ἢ πες, 
Εχε 98η6 Πᾶνε εὐγεα, 1 γε ψ}}} Πεεα τὴν ψοσγάβ. 
ΤῊϊς τηδη, ἀραϊηβὺ νγΠοβΘ Ποῖιβα γα ἢχιιβὺ τη6 Οἢ. 
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ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΌΜΕΝΟΣ 

8ὅ0 οὔτ᾽ ἐν θεοῖσιν, οὗ γέ ἿᾺ εἰσ πέμπεις δόμους" 
ἄβατον δὲ χώραν καὶ θάλασσαν ἃ ἀγρίαν 
ἐξημερώσας, θεῶν ἀνέστησεν μόνος 
τιμὰς πιτνούσας ἀνοσίων ἀνδρῶν ὕπο' 
ὥστ᾽ ᾿ οὐ παραινῶ μεγάλα βούλεσθαι κακά. 

ΙΡΙΣ 
μὴ σὺ νουθέτει τά θ᾽ ρας κἀμὰ μηχανήματα. 

ΛΥΣΣΑ 

εἰς τὸ λῷστον ἐμβιβάξω σ᾽’ ἤχνος ἀντὶ τοῦ 
κακοῦ. 

ΙΡΙΣ 
οὐχὶ σωφρονεῖν γ᾽ ἔπεμψε δεῦρό σ᾽ ἡ Διὸς δάμαρ. 

ΛΎΣΣΑ 
“Ἥλιον μαρτυρόμεσθα “δρῶσ᾽ ἃ δρᾶν οὐ βούλομαι. 
εἰ δὲ δή μ᾽ Ἥρᾳ θ᾽ ὑπουργεῖν σοί τ᾽ ἀναγκαίως 

ἔχει 
800 τάχος ἐπιρροίβδην θ᾽ ὁμαρτεῖν ὡς κυνηγέτῃ κύνας, 

εἶμί γ᾽ οὔτε πόντος οὕτω κύμασι στένων λάβρος 
οὔτε γῆς σεισμὸς κεραυνοῦ τ᾽ δῖδιρὸς ὠδῖνας 

πνέων, 
ἐγὼ στάδια δραμοῦμαι στέρνον εἰς Ἥρα- 
κλέους" 

καὶ καταρρήξω μέλαθρα. καὶ δόμους ἐπεμβαλῶ, 
τέκν ἀποκτείνασα πρῶτον: ὁ δὲ κανὼν οὐκ 

εἴσεται 
παῖδας οὺς ἔτικτ᾽ ἐναίρων, πρὶν ἂν ἐμὰς λύσσας ὙΡΗΝ 
ΝΝ 2 ἀφῇ: δ Ν ΄ “ 7ὔ Ψ 

ἢν ἰδού: καὶ δὴ τινάσσει κρᾶτα βαλβίδων ἄπο, 
καὶ διαστρόφους ἑλίσσει σῖγα γοργωποὺς κόρας. 
ἀμπνοὰς δ᾽ οὐ σωφρονίζει, ταῦρος ὡς ἐς ἐμβολήν' 

5 

οἱ 

᾿ Μάαβργᾶνο : ἴονῦ ΜΩ͂Ν, σοί τ᾽. 
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ΤῊΕ ΜΑΝΕΕΒ ΟΕ ἩΡΕΟΌΓΤΙΣ 

ΝΟΥ οἡ {Π6 φανῦ 5 ΤΆ 6] 655, ΠΟΙ ἴῃ ἤξάᾶνεῃ. 
Τῆς ράῦῃ] 655 Ἰαπα, {Π6 ἃ σφεα, Ὠδτ πε ἰαπιεά. 
Απαᾶ τπὲῸ (ὐοά᾽ 5 ποποιιῦς αῖῃ ἀ]οπε γοιογε,. 
ὙΠ θὴ ἐμεϑὲ Ὀν ἰππρίοιις τη ἢ ἡγ ΤῈ ΟνΘΥ ΓΒ γον. 
ΓΠογοΐοσνο 1 Ρ]οαᾷ, ἄἀδνῖθο πὸ τῃηϑηβίγοις ΟΠ. 

ΤΗῚ5 
Ἰλᾶγε ποὺ ννἱΐῃ πῖπὸ Δα οἸ05 γα εὶ] ΗΠ εγαῖς 

ςΟἤθυη65 πα τηπ6 ! 
ΜΛΔΌΝΕΣΣΝ 

Ναὰν, 1 (ὁ θυΐὺ μοϊηΐ ἃ μαΐῃνναν νεεῖεν ἔν τὸ ἐγεδά 
ὑπὰη {πΠ|η6. 

[ΕῚ5 - 
Νοῖ ἴὸ ἤδιιπὶ τπν τειηρεγάποε. παῖ 516 σοπῦ {πες. 

ζει 5 γε ἀϊνίπε. 
ΜΛΌΝΕΣΒ 

ὙΥΤεπ6β5, δα, {πα ἀπ) ἀοίηρ ἐπαΐ γῃ]οἢ ΓΞ νου ἱὰ 
ΤῊ ξεδριτς [ποῦ οἤοοϑε, 

γεῦ, 11 τσϑῦ ψνοῦκ τπν Ψ1}] ἀπ Ηφγα᾿ 5. ἰδ πᾶν 
Βιὲ ἢ οΚισν οὗ ΓΟ ηρ; Τοοῦ4}1ς. ἔΌ]]ονν ψοι |κὸ 

Βιυμηΐϑηηδη 5 ΡᾶΟΚ, [παΐη- ΤῸ Κ. 
(ἡ ΜΠ; ΠΟΥ 568 ΠΟΥ ἹΠΟ Δ Πρ ΘΠ σθ5 ΠΕ] 500 ἢ 
ΝΟ, ΠΟΥ͂ δαγε βαμαῖκα, ΠΟ. ΠΟΥ͂ Τηϑαϊηρ ἐπ η 6 Υ᾽5 σα 50- 

ἴῃ ΔΡΌΠΙΘΒ, 
Α5 {Π6 ἔαγν οὗ τηΐπηθ οη 5} ἐο ἐπε Ὀγδαςὺ οὗ Η θυου]ε5. 
Τ 1} τἶνε ἢἰς γοοΐβ, υν}}}] συσοορ ἁάονγη Πἰς Π8]]ς :- ἢϊς 

σμΠ] ἄγε ἢγοὶ [Πϊ5 τη γἀ6γ-ἐΠ1τ5ῖ 
Τ ν}}]] 9]αν : ΠΟΙ 5Π8}} ἐπδ τη ἜΥΕΥ Κπονν ἢ6 5]4Κὸς 
Οἱ ἐπε εἰ] ἄνθη οἵ μἷς θοᾶν, {Π] ΤΥ Τηϑ 655 ΘΟ 56 

ἷς. ΤΠ. [Ῥερπῃ ! 
566. Πίμ)---ἴο, Πϊ5. Πϑδα ἢ ἴοϑϑοϑ ἴῃ ἐπε. ἔρασα] γος 
56 Πΐβ ΘΟ ΡΌΠ-ο] προ Ἔν 6 }04}}]5. 411 ἴῃ 5] θποα ν ΠΑΡ 

ΤΌ]16 4 ! ζει 9116 4 
1Κὲ ἃ Β}}] ἴῃ δοὺῦ ἴο σμᾶῦρθ, ψτἢ. ἥστν ραπεϊηρο τπη- 

}Ρ97 
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ἨἩΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

δεινὰ μυκᾶται δὲ Κῆρας ἀνακαλῶν τὰς Ταρ- 
΄ , τάρου. [φόβῳ. 

, » Ἄν ΟΝ ἴω “ Ν “ 

τώχα σ ἔγω μᾶλλον χορεύσω καὶ καταυλήσω 

στεῖχ᾽ ἐς Οὔλυμπον πεδαίρουσ᾽, Ἶρι, γενναῖον 
ἤ , πόδα" [κλέους. 

εἰς δόμους δ᾽ ἡμεῖς ἄφαντοι δυσόμεσθ᾽ 'Ἥρα- 

ΧΟΡΟΣ 
Ρ] “ 7 5 ἤ 

ὁτοτοτοῖ, στέναξον' ἀποκείρεται 
Ἂ "ἡ ’ «ς Ν ΝΜ 

σὸν ἄνθος πόλεος, ὁ Διὸς ἔκγονος. 
, «ς ἃ μέλεος ᾿Ελλάς, ἃ τὸν εὐεργέταν 

- 5 “- ΄ 

ἀποβαλεῖς, ὀλεῖς μανιάσιν λύσσαις 
» δι 7 

χορευθέντ᾽ ἀναύλοις. 

βέβακεν ἐν δίφρόισιν ἃ πολύστονος, 
“ 8.1.9 7 ἅρμασι δ᾽ ἐνδίδωσι 

κέντρον ὡς ἐπὶ λώβα ρον ὡς 
Ν Φ Νυκτὸς Γοργὼν ἑκατογκεφάλοις 

ὄφεων ἰαχήμασι, Λύσσα μαρμαρωπός. 

Χ Ν ᾽ “ “ 

ταχὺ τὸν εὐτυχῆ μετέβαλεν δαίμων, 
Ἃ Ν Ν Ν γὸ 

ταχὺ δὲ πρὸς πατρὸς τέκν᾽ ἐκπνεύσεται. 
ΕΣ , 

ἐῶ μοι μέλεος, 
ΞὺῈΝΧ“ὲ [οἷ Ν Ν 7 ν, τ Ν 

ἰὼ Ζεῦ, τὸ σὸν γένος ἄγονον αὐτίκα 
᾽ “ , » λυσσάδες ὠμοβρῶτες ἀποινόδικοι δίκαι 

κακοῖσιν ἐκπετάσουσιν. ἰὼ στέγαι, 
ῇ Ν 

κατάρχεται χόρευμα τυμπάνων ἄτερ, 
“ ΄ 

οὐ βρομίῳ κεχαρισμένα θύρσῳ, 

τοῦ 



ΤῊΒ ΜΑΌΝΕΒΒ ΟΕ ἨΒΒΟΙΙΕΒ 

ΑΥΤᾺ]Πν μὲ ΡῈ ]]ον 5. πον ]πρ ἕο ἴῃς αϊοῦ! ἤεμ 5. οὐ 570 
Π6}}! [ἈΡΡΑ]]πὴρ ΚαΘ]}! 

Ποὺ γεῦ 55.Ὰ}} "»ὲ τὴν ἄδληςε, 5. Ρ6ᾶ]5. γὴν ΡἈΡ6᾽ 5 
--Αν, ἀπο ΟἸγηηριι5. σοασίηρ, [τ|5, τγοαὰ τῆν Ρᾶ1} 

9616 Π6 ! [ἀπ56 61. 
Μίηδ {πὸ ἔαϑὶς ἰηΐο {πὸ Πὰ}}ς5 οὔ Ηετγοι]ο5. ἴο μἱθηρο 

[τ|15 ἀϑοσηαία, ἀπε ΜΔΌΝΕΞ5 ἐπέογ ἰδέ ραίαρο. 

σΗΘΗῦΚ 
ΔΙὰς ἀμ 4185} οὐυν ουΐ, Ο ἴον. 
Εον ἴῃ ν σοοά!οςῖ ἤοννεν, ζει 50π, ἤγουν ον: 

ΤῊΝ ομαιη ρθη. 588}1] 5110 ἔγοιη. ὑπῖπε παπάς, ἴὸ ἐῃν 

θἱ{{δν οοβί, 
ΗΦ]]ὰς ; ἴῃ ἐτεηχίεα ἄδηςος οἵ τπδάποος ἐοσϑθα 

Δ Ποτὸ ἀπὸ ἤπΐε βουπᾶς ποῖ. ῃῈ ἰ5 Ἰοβὲ ἴο ἰπεε, 

Ἰοςὶ ! 

516. ΠΑ ἢ τποιηΐοα ΠΕῚ σὰν, σγθλπ5 πη ρ᾽ ἴῃ ΠΕῚ 
{γᾶ 1} : 

516 ἰ5 σοδάϊηρ ΠΕ ΠΟΥΘ 5. ΟἹ τη ϊβϑίοι οἵ ΡᾺΠΘ : 
ΝΊΡΗτ᾽ 5 ἀαιρηζεν, ἃ ἀονροι ψ ἢ Πυπα γε α-Πελαθα 155 

ΟΥ̓ εν βεγρεηίβ, Μδάπεϑα {πε σἸξεενίηρ- ον 15. ὉΠ15. 

ΘΕ] ν Παῖῃ ἔογίαπε ο᾽ ἐγ γον ἴτυν ]Π10 κα ὁ ΠΙΡῚ : 

Θν ΓΕΠν {πὸ 5οη5 ὃν ὑπὸ ἔα ον5 Πα μα 5Π8}]} αἴ6. 
ΔῈ τηΐβευυ ἢ Ζειις, μδΔα νεηρθάποα ταν θηῃοιθ- 1] ἃ 

Θεγαϊ σ ονναν, αἰ ῃϊγοῦ ἔρον γθααΐξα], τυ τὰς ἐν }]ς ἢ. ΘΥ]]ς 

ΡΙεά, [ποῦ την οΠ1]6. 

5.41] ἐγάθθ]6. ὑΠν 501 τηἴο ἀπι5ῖ, ἃ5. ὑποῦρ ἢ ἢ6 ὉΤῈ 

γος ον ὑπὸ μαϊαςε-ἄοιπο ! 

Ηεν ἄδποε 15 θορίπηΐπηρ, θαΐ ποὺ πὶ {πὸ ον Ὰ]5 
οἸαϑῃϊηρ. ' 

Νοῖ ψττἢ ἀπὲ μἱμοτ- απ πρζοββεα δα Ιο ἀοο]ὰ- 

Ὠγεα  ]01.- -- 
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ἩΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΈΕΈΝΟΣ 

ἰὼ δόμοι, 
᾿ “, 5 3 Ν “ 7 

πρὸς αἵματ᾽, οὐχὶ τᾶς Διονυσιάδος 
7 5 Ν ᾿ - 

βοτρύων ἐπὶ χεύμασι λοιβᾶς. 

“ Ἃ »] 8 “ ὃ Ζ ὃ 

φυγῇ, τέκν᾽, ἐξορμᾶτε' δάιον τοδὲ 
7 7 ᾿] “- 

δάιον μέλος ἐπαυλεῖται. 
“3 7 , 

κυναγετεῖ τέκνων διωγμόν' 
» Ὅ “ Α ͵ ᾿,) 7 

οὔποτ᾽ ἄκραντα δόμοισι Λύσσα βακχεύσει. 

900. αἰαῖ κακῶν 
3 “ “ Ἃ οὗ ΄ Ψ 

αἰαῖ δῆτα τὸν γεραιὸν ὡς στένω 
7 ΟῚ τ 

πατέρα, τάν τε παιδοτρόφον, ᾧ μάταν 
7 - 

τεέεκξεα γενναταιύυ. 

ἰδοὺ ἰδού, 
ς 7, ω , ͵ 

θύελλα σείει δῶμα, συμπίπτει στέγη" 
δὴ... δ 7 - " ᾿ς - 

ἢ ἤ, τί δρᾶς, ὦ Διὸς παῖ ; μελάθρων 

τάραγμα ταρτάρειον, ὡς 

ἐπ᾽ ᾿Εγκελάδῳ ποτὲ Παλλάς, εἰς δόμους πέμπεις. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
ὦ λευκὰ γήρᾳ σώματ᾽, 

ΧΟΡΟΣ 
Β ΝΥ 7, 7, ΄ 

910 ἀνακαλεῖς τίνα με τίνα βοάν ; 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
" 2 ͵ ἄλαστα τὰν δόμοισι. 

ΧΟΡΟΣ 
μάντιν οὐχ ἕτερον ἄξομαι. 

Ζ2Ζ0Οο 



ΤΗΝ ΜΑΌΝΕΘ5 ΟΕ ΗἩΡΒΟ ΓΕΒ 

γος ἴον: ἃ ποιο 5 Ποιηε '-- 
Βιῖι ἴον ὁπ αϊηρ' οἵ ]οοά, ποῖ ἔπε Ὀ]οοά οὔ {πε σγὰρε 

ο]δα- θ] 5 Π]ηρ; [ΟΡ] αὐτου, 
Ας {πη6 Ραπαιδῖουβ ροῦν 1 Του ἢ ΤῸ {πῸ δ ηο- σού 5 

Ανὰν, Ὁ νὰ ομ] άγϑη, πη ἤϊρηι. ἔν ἀθαῖῃ,. 
1 δαὶ ἢν] Κ9 ἐΠγοισ ἢ ΠῸῚ Ρὶρε Ὀν {πε ας οἵ 

ΠοΥ Ὀγδαΐῃ ! 

[Οὐτές πα βοιοιαὶ ο7᾽ γεσλγι γε ῖη.] 

λΚεὲ ἃ ποιηά ἰ5 ἢς Ποϊάϊηνσ ἔπ ΟΠ] ἄγοι ἴἢ ἢ α56 1--- 
ΝΟνΟΥ 588} Μδάηθοθ ΚΘῸΡ τόν] ἔν παιρης ἘΠγοιρἢ 

ἢῖ5. ἀν δ] ]Π Ἰησ- Ὀ]αςθ. 
γῆῦοδ. ἀηρι 5} ἀπα μραΐῃ ! 

οο δηα αΪὰ5 ΤῸΥ {πὲ οἰ νον ἢΔ10 

Οὐ Πῖ5 δαῖμον "-- ποῦ ἔον ὑπὸ ποΐμον νι Πὺ θαγὸ 
ΗῚς θα ας ἴῃ ναὶ ! 

[-ϑονιαὶ οΓ᾿ δαϊογῖης ἀπαὶ γϑηπαϊϊγν τοϊ δεῖνι. 

Ιὸ νοι, ἰὸ γοι ! 
ΑΔ Ἐν ἰ5 ΘΠακίησ πὲ Ποιιοε---ἰΐ5. γοοΐς [Ὰ}} 

ΟΙΆ5ΠΙηρ--- 
Αἢ νψνῇδῦ, Δ νυν παῖ. Ζειθ ὅομ, ννου]άςε ποι 40 ἢ 

Ἰοννὴ οἡ ἐῃν ρεᾶΐδοε ὑπὸ ἔπστηοῖ! οἵ 61] τὲ ἴδμοιι 

ἀἀϑῃϊηρ, [ἘποοΙδάπ5 Πδϑῃϊηρ. 
Ας ἐπε Ἰονίπ ΠΣ ΡΆ8]185᾽5 πᾶπαὰ ἕο ἐπε ἤραχΐ οἱ 

πίθον ΒΕΒΨΥΑΝΥ ΤΠ) ηι γυέΠϊηι. 

ΞΕΒΥΑΝΤ 
Ο τενεγεπα ργέβθμοος μοᾶὺν-ν Ὠϊζε--- 

ΓΗΟΗῦΒ 
γΥΠηαΐ τηϑαπεῖῃ ἐν οὖν ππῖο ππὸ--ἰἰἢν οὖν οὗ ἔδυ ἢ 

ΒΕΒΥΆΑΝΤ 
Υ Πΐη νομ ΠΑ }]ς 15 ἃ ἔεασία! οἰρῃϊ ! 

' ΓΗΟΕΌΞ 

Νὸὼὸ πε6α. ἴο αἰζεϑὶ ἐν ἴα]. ἐπαΐ νγὲ 566 Κ ἴο ἃ 56 Ὲ 7. 
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ΑΓΓΕΛΟΣ 

τεθνᾶσι παῖδες. 
ΧΟΡΟΣ 

αἰαῖ. 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
᾿“ 3 “ ΄ στενάζεθ᾽, ὡς στενακτά. 

ΧΟΡΟΣ 
δάιοι φόνοι, 

δάιοι δὲ τοκέων χεῖρες. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
5 », » ἴω Ἃ ᾿ οὐκ ἂν τις εἴποι μᾶλλον ἢ πεπόνθαμεν. 

ΧΟΡΟΣ 

πῶς παισὶ στενακτὰν ἄταν ἄταν 
πατέρος ἀμφαίνεις ; 
λέγε τίνα τρόπον ἔσυτο θεόθεν ἐπὶ 
μέλαθρα κακὰ τάδε 
τλήμονάς τε παίδων τύχας. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
ἱερὰ μὲν ἣν πάροιθεν ἐσχάρας Διὸς 
καθάρσι᾽ οἴκων, γῆς ἄνακτ᾽ ἐπεὶ κτανὼν 
ἐξέβαλε τῶνδε δωμάτων Ἡρακλέης" 
χορὸς δὲ καλλίμορφος εἱστήκει τέκνων 
πατήρ τε Μεγάρα τ᾽" ἐν κύκλῳ δ᾽ ἤδη κανοῦν 
εἵλικτο βωμοῦ, φθέγμα δ᾽ ὅσιον εἴχομεν. 
μέλλων δὲ δαλὸν χειρὶ δεξιᾷ φέρειν, 
εἰς χέρνιβ᾽ ὡς βάψειεν, ᾿Αλκμήνης. τόκος 
ἔστη σιωπῇ. καὶ χρονίζοντος πατρὸς 



ΤΗΕ ΜΑΌΝΕΒΒ ΟΕ ἨἩΒΕΟΙΙΕΒ 

ΒΕΆΥΑΝΤ 
)6 δα ἀγὸ {πὸ σμΠ ] ἄγεη ! 

ΓΗΟΘΕΒ 
γος ἰ5 τη! 

ΒΕΒΥΆΝΤ 
Ὑ 81} " νν6}} τὰν γὰ νγᾺ]} ! 

(ΗΟΕῦΞ 
5141 σα] οϑϑὶν ! 

ΟἿ {παῖ ἐπ μΒαμᾶς οἵ ἃ απο πεῖν τσοὺ ΘΠ οι] ἃ 

ψΎΘ8Κ ! 

ΒΕΗΒΨΑΝΤ 
Προς Πᾶνε ννῈ σα ευοα ποτ 6 ἀνν τ} πὰ} ΟΠ Ια Πᾶν 

506 αῖς. 
(ἨΟΘΕῸΒ 

Ηον ἢ οἵ {π6Ὸ ννόθῖ! ἀοομι ὃν ἃ πεν του ΐ 
Οπ Πϊ5 ςοη5, οδηϑῦ ποι {6]} Ξ 

αν. ἂν ἰὴ νγνηαὺ [ΑΘ ῃϊοη {ΠῚ τηᾶ]οε οὐ (ὐσοάς. Παίῃ 
Ὀγοιρηΐ [ἔγαυρης 

ΓΠπ68ε 115 οα ἔπ Ποῖιβε, ἀπ {πὲ ἴαϊε τη ϊθοῦν 
Οἱ ἐπε Ἐπ] ἄγε ἐπαὺ {6]]. 

ΒΕΗΥΑΝΤ 
Ψιοῦπης εσα κοῦ θείου ἐπθ Ποασὶῃ οἵ Ζειις 
Τὸ οἸδαπβθα πὸ Ποιῖιβ6, ϑἴποθ. Πανίηρ' 5141 ἐπε Κίηρ, 
Εουΐῃ οἵ ἔπ6 θὲ Π8}15 Βα Ηδεγουϊες ἤπηρ' {ΠῸ οουθ 56. 
Ἀπά ποτὰ πὶ ἘμΠ] ἄσθη βἰοοα ἴῃ ἔμ ἀὐγᾶν. 
Ηἰς 5ῖγθ, δη Μεραγαὰ. Ἐοιπα {πὸ αἰζαῦ πον [ἢ Ὲ}5}}. 
ΤηῈ τϑυημα πα ρᾶβθθα ἢ ἂπᾶ νψὲ Κερὺ δα] ον εὐ 

ΤΉ θη, ονθη ἴῃ δοὺῦ ἴο 68 {πὸ ἰογῦοῃ ἴῃ Παπα 2 
Δπα ρῥπηρσο ἢ ᾿π5ῦγα} νναΐου, 9] δπὖ 5ἰοοά 
ΑἸΟΙ 6 Π8᾽5 50Π : ἃπα, 85 ἔπε 1} οἶγτε ἀοἸανεά. 

ΕΑ Ῥαβικοῦ οοῃΐϑίπίηρ [Π6 ΞΔ ΟΡ Ἴἤοῖα] Κηϊΐθ ἀπα θδυ]ον νὰ 
ΟΔΥΤΙΘα σουπα {Π6 Α]ΐαν' Ὀαἔουθ [Π6 βἰαυίησ οὗ [Π6 ν]Ἱούϊηι. 

5Ξ.Α Ῥγδηάᾶ ἔνοιη 86 ἃ]ῦδν τγᾶβ {πθηο θα ἴῃ νγϑίθν, νυ 10} 
γΒΊΟΘῊ {Ππ6 Ὀγβίδηθυ5 ὑγ το Π 6 ΒρΡΥ]ηκ] ῆ, 
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“ , Ὑ 3 . ᾿] , 72» ΟΝ ᾿ 

παῖδες προσέσχον ὄμμ᾽" ὁ δ᾽ οὐκέθ᾽ αὑτὸς ἣν, 
3 3.9 - 3 ,ὔ 5 ἴ ἀλλ᾽ ἐν στροφαῖσιν ὀμμάτων ἐφθαρμένος 
ῥίζας τ᾽ ἐν ὄσσοις αἱματῶπας ἐκβαλών, 
ἀφρὸν κατέσταζ᾽ εὐτρίχου γενειάδος. 
»ἢ 3. ὦ , , 

ἔλεξε δ᾽ ἅμα γέλωτι παραπεπληγμένῳ" 
πάτερ, τί θύω πρὶν κτανεῖν Ὀὐρυσθέα 
καθάρσιον πῦρ, καὶ πόνους διπλοῦς ἔχω 
ἐξὸν μιᾶς μ᾽ ἐκ χειρὸς εὖ θέσθαι τάδε; 
ὅταν δ᾽ ἐνέγκω δεῦρο κρᾶτ᾽ Βύρυσθέως, 
ἐπὶ τοῖσι νῦν. θανοῦσιν ἃ ἁγνιῶ χέρας. 
ἐκχεῖτε πηγάς, ῥίπτετ᾽ ἐ ἐκ χειρῶν κανᾶ. 
τίς ς μοι δίδωσι τόξα; τίς δ᾽ ὅπλον χερός; : 
πρὸς τὰς Μυκήνας εἶμι: λάξυσθαι. χρεὼν 

λ 7 ᾿] ΄ Ἀ ,ὔ ,ὔ 

μοχλοὺς δικέλλας θ᾽, ὡς τὰ Κυκλώπων βάθρα 
φοίνικι κανόνι καὶ τύκοις ἡρμοσμένα 
στρεπτῷ σιδήρῳ συντριαινώσω πάλιν. 
ἐκ τοῦδε βαίνων ἅρματ᾽ οὐκ ἔχων ἔχειν 
ἔφασκε, δίφρου δ᾽ εἰσέβαινεν ἄντυγα 
ἜΣ ΡΕΝΕΟΝ κέντρον δῆθεν ὡς ἔχων χερί. 
διπλοῦς δ᾽ ὀπαδοῖς ἣν γέλως φόβος θ᾽ ὁμοῦ: 

“ 7» τ Μ, 5 Μ, , 

και, τις τόδ εὔπεν, ἄλλος εἰς ἄλλον δρακών" 

παίξει πρὸς ἡμᾶς δεσπότης ἢ ἢ μαίνεται; 
“ δ᾽ εἷρπ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω κατὰ στέγας, 
μέσον δ᾽ ἐς ἀνδρῶν᾽ εἰσπεσὼν Νίσου πόλιν 
“ » 7, "ὕ ΄, ἥκειν ἔφασκε, δωμάτων εἴσω βεβώς. 

Χ υαφ να. (ρὴ ς » “ κλιθεὶς δ᾽ ἐς οὖδας ὡς ἔχει σκευάζεται 
θοίνην. διελθὼν δ᾽ ὡς βραχὺν χρόνον μονῆς, 
᾿Ισθμοῦ ναπαίας ἔλεγε προσβαίνειν πλάκας. 
κἀνταῦθα γυμνὸν σῶμα θεὶς πορπαμάτων, 
πρὸς οὐδέν᾽ ἡμίλλᾶτο κἀκηρύσσετο 



ΤΗΚ ΜΑΌΝΕΒΒ ΘΕ ΗΒΒΟΠΙΕΒ 

Η 5 βοη5ς ἰοοϊκεά---ἰο, ἢς βεεηιθα πὸ γοναὶ {ΠῸ πάη, 
βϊ νον τπανγοα. ψ ἢ γ Πρ Ἔν 5 αἀἰσίναισ . 
ὙΥ 16 ]ο 5 ποῖ ἐγοτγοοῖς πἰαγεμηρ ἐτΌμ ΠΪς μδδά, 
ΨΥ Ή16 ἀτίρροα {πὸ οἰανον ἄονη Πἰς θεαγάθα Ομ δ κ. 

Θυ ἀθη]ν νΥἹὉἢ ἃ πιαπΐας Δα ρ ἢ ΠῈ θράκὸ: 
Κ Ἤν, εὐδ 1 951]αν Επιρν ϑίΠθιι5, 58 ΥἹῆσα, 
Εαίπου.--- ἤᾶνο οἸθαπϑίηρ ἤγο ἀπα [01] ἔννίοε οὐ Ε΄, 
ὙΠ θη ἃ}} ἰπ ὁδὶ οῦ 1 γᾶν ΘΟ ράᾶ55 νγ»Ὲ}} ἢ 
ὙΠ δθπ ΠΟΥ 1 Πᾶνὸ Ὀγοιυρηὶ Επαγνϑι ποθ᾽ Ποδά. 
Εν πη, νυ ἢ {Π 656 πον 5]αἴη. [11] ρασσα τὴν παπᾶ. 
ΞΡ1Π] γε {πὸ νναἴει, οὐδ ὑπὸ υηδ πα 5 ἀὐνὰν ! 
Ηο {πετε-- τὴν ον !--ἰπ δ τᾶς οἵ τὴν τἱρῃΐ Παπά ! 
Τ ΤῸ ἢ ἀραϊηδὶ Μίνοοπδο : -ἶ τηϊιβὺ ἴα 
Οὐόονν θὰ ἀπ τηαΐζοςκϑ, πα νοὴ (ὑνοϊορ ἴον, 
Υοη νγᾺ}}ς ἢ στοὰ ᾿ἴπὸ ἀπ ἢ σαν] ςαπαγεά, 
Μὰν Ὀν τὴν Ρεπαδα ἰθνοῦ θὲ πρῃϑανεα." 
ΤΉ δὴ βοὺ Του τη, φρϑακίηρ οἵ ἢ]5 σαν ὑπ6 Π1]|6. 
ὙΠΟ οδν Δα ΠΟΙ. ΘργΆπρ' ἴοὸ ἔΠπὸ ἘΠαυτοῦ- 1]. 
Απα τηγχισι, ἃς ν πὸ πο] ἴῃ ἢϊς Πα πα ἃ σοδα. 

Ηἰς ποπομθη. ΠΑ ΠΓ τη μϊγἢ πα Πα} ἴῃ ἔδαυ. 
γεῦα ρ]αποίηρ, ἐ8 6 ἢ αὖ οἴου, πα 96 ΒρΡᾶΚο : 
ἐς οῖἢ οἷ Ιογα πᾶ Κα τι ϑροσί, οὐ' 15. ΠῈ τηδὰ 
5011 ννὰβ ΠῈ ρῥδοίηρ' ἃ} ἃπα ἄονη ἔπε ἤοιιδ6 : 
ΤΠθη, ἴο {πῸ τη η᾿5. Π4]}1] τυϑῃϊπ, οΥἹεα, “1 ἢᾶνα 

ΘΟΠῚ6 
Τὸ ΝΙϑβ᾽ ἴον 1 ὐνῆῃο 5ἰοοα ἴῃ Πἰς οὐ ΠᾺ]]5. 
Ηε οαδῖς ἢΐπη οα 6 θᾶγὸ ἤοου, πα ΡΥΈΡαΓῈ 5 
Ἴο ἔδαβ : γεὺ, ἑαυυγίησ ἔμοσα αὶ {16 θρᾶςο. 
Ηδς αὔδα, “1 ρὸ ἴο [ϑὑμυητϑ᾽ ψοοαϊαπα μ]αίης "ἢ 
ΤΠ δη ἔγοιη Πὶς θοαν οαβὺ ἢϊβ τηϑ πη] ε᾽ 9. ἔ01 45. 
ἈΑπα νυταβϑεϊδα ψΊἢ--- πὸ πάη !-- -χοοϊαἰτηθα Πἰ πη] ἢ 

Ἰ Μοραγα, Δ] ὰΥ ΟἹ ὨΪΒ ᾿ΙΠΔΡΊΠΔΥΥ ἸΟΌΓΠΘΨ, ΟΠ 6 
. 1βδῦππηιβ οὗ Οὐ ; Π15 βιισσοβῦθα {Π6 [5ΌΠΤΪΔ ἢ σ8Π165. 
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ἩΡΑΚΛΗ͂Σ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

δι, «Ἃς Ν ε “ “ » δ αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ καλλίνικος, οὐδενὸς 
» Ν ς 7 ΝὟ δι Ρ] [4] ͵ὕὔ ἀκοὴν ὑπειπών. δεινὰ δ᾽ Πὐρυσθεῖ βρέμων 
ἣν ἐν Μυκήναις τῷ λόγῳ. πατὴρ δέ νιν 
θιγὼν κραταιᾶς χειρὸς ἐννέπει τάδε: 
ὦ παῖ, τί πάσχεις; τίς ὁ τρόπος ξενώσεως 
τῆσδ᾽; ; οὔ τί που φόνος σ᾽ ἐβάκχευσεν νεκρῶν, 
οὺς ἄρτι καίνεις ; ὁ δέ νιν ὐρυσθέως δοκῶν 
πατέρα προταρβοῦνθ᾽ ἱκέσιον ψαύειν χερός, 
ὠθεῖ, φαρέτραν δ᾽ εὐτρεπῆ σκευάζεται 

97 καὶ τόξ᾽ ἑαυτοῦ παισί, τοὺς Εὐρυσθέως 
δοκῶν φονεύειν. οἱ δὲ ταρβοῦντες φόβῳ 
ὥρουον ἄλλος ἄλλοσ᾽, εἰς, πέπλους ὁ μὲν 
μητρὸς ταλαίνης, ὁ δ᾽ ὑπὸ κίονος σκιάν, 
ἄλλος δὲ βωμὸν ὁ ὄρνις ὡς ἔπτηξ᾽ ὕπο. 
βοᾷ δὲ μήτηρ' ὦ τεκών, τί δρᾷς; τέκνα 
“ΠῚ βοᾷ δὲ πρέσβυς οἰκετῶν τ᾽ ὄχλος. 
ὁ δ᾽ ἐξελίσσων παῖδα κίονος κύκλῳ 
τόρευμα δεινὸν ποδός, ἐναντίον σταθεὶς 

7 Ν - “ Χ ΒΑ βάλλει πρὸς ἧπαρ' ὕπτιος δὲ λαΐνους 
σς Ι ΄ὔ » 2 ΄ ῥά 

980 ὀρθοστάτας ἔδευσεν ἐκπνέων βίον. 
ς 3 ,Θϑ(ὁ 7 3 ῇ ΄ ὁ δ᾽ ἠλάλαξε κἀπεκόμπασεν τάδε: 
Ξ- Χ Ν “ Ν }] 7 εἷς μὲν νεοσσὸς ὅδε θανὼν Εὐρυσθέως 
ἔχθραν πατρῴαν ἐκτίνων πέπτωκέ μοι. 
» 53.} 85 “- .ῳ-. ἃ 2 Ν γ, ἄλλῳ δ᾽ ἐπεῖχε τόξ᾽, ὃς ἀμφὶ βωμίαν 
ΜΝ Ὡς ΡΒ ἣν - 

ἔπτηξε κρηπῖδ᾽ ὡς λεληθέναι δοκῶν. 
φθάνει δ᾽ ὁ τλήμων γόνασι, προσπεσὼν πατρὸς 
καὶ πρὸς γένειον χεῖρα καὶ δέρην βαλών' 
ὦ φίλτατ᾽, αὐδᾷ, μή μ᾽ ἀποκτείνῃς, πάτερ' 
σός εἰμι, σὸς παῖς" οὐ τὸν Εὐρυσθέως ὀλεῖς. 

990 ὁ δ᾽ ἀγριωπὸν ὄμμα Γοργόνος στρέφων, 
ὡς ἐντὸς ἔστη παῖς λυγροῦ τοξεύματος, 
μυδροκτύπον μίμημ᾽ ὑπὲρ κάρα βαλὼν 
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ΠΕΡ ΜΑΌΝΙ͂ ΒΕ ΟΕ ἩΒΕΟΘΓΠΙΝ 

Ὁ -ἰνθ ἢ πὸ νἱοΐου, οὐἱθα, “Ὑ 6 ρθορίο, ἤθαν Εὐ 
70 ποῖ  ἴη ἴαπον αὖ Μγοεπδο τΠδὴ 
Ηὸ ο“Τουποα ἀραίηϑὲ αν γβίμεια. θα [εἰς οἷ" 
ΟἸαμηρ' ἴοὸ Πα. Ὀγανναν Παπα, ἁπαὶ οὐδ ἴο ἢ), 
“Ὑ ἢδὲ 4115 {πε ἢ ΥΠαΐ τηδά σμδηρο οἵ πηοοά ἰς τὶς 
ϑΌΤοΙν ποῖ τὶ ποῖ ἀγίνεη αἰδίγαπρης Ὀν Ὀ]οοα 
ΟΥ̓ ἴΠπ686 Ἰαΐε 5]αῖη "ἢ Ηδ ἀεδεμπιοα Ελπιγγ θυ θ᾽ οἶσο, 
Α ὑγοιηθ]ηρ' ΞΡ] απ, ἢ πρ' ἀρΡῸη ἢΐς Παηά, 
Απᾶ βρυνπθα Πΐπη ὈΔΟΚ ; ργεραγοα ἢϊς φυΐνου ἀπά ον 
Αραϊηςῦ 5. οὐ 50Π5 {Π6 πη, Ἐπ ηΚίηρ' ἴο 5] ν 910 
Εν γ δ ιιθ᾽ 50η5. πον, απακίηρ νυ ἢ ὩΠτΊρῦ, 
ΕΠ δα ΠΙΠ ον, ἘΠ δ ν : ἢἷς. ΠᾺΡ] 655 πιο Π γ᾽ 5. σΚισες 
ΤΠ15 βουρ], ὑΠπαὺ ἴο ἃ Ρ1}1 γ᾽ 5 5σῃδάον ἢδά ; 
Α τηϊτὰ οοννουθα ᾿πμθ δ] ὑπ 6 αἰταν κὸ ἃ Ὀἱτὰ 

Ἴθι Θῃ]Κεα {πὸ τποΐῃθυ, “ Εαύπον, νυ αὶ ἀοςῖ ἔμοιι 9 

νου] ςῦ οἰαν ἐῃν φοης Ὸ  1Πὸ {πῃ γΆ}}ς, {Π6 ἀποίθηΐ, 
οΥἹδα. 

Ηε, νἱπαϊηρ' τοιυηα {Π|6 01}18} ἃ5. νοι γα ἢ1ς. 9501} 
Ιη ἔδαν ]} οἰγο πρθ, πλεὶ ἢν ἕαοο ἴο πος 
Απα ποὺ πὰ ἴο ἐπῈ πεαῦ. Βδοκ ἃ5 πὲ ἔ6]], 
Η:ς ἀδαΐῃ-σαϑρ5 ἀϑῃηδα {Π6 οο] πὴ νἸΠἢ γϑα σργᾶν. 980 
ΤΉΘθη ϑπουϊοα Ηεγοι]65, ἀπα ναπηϊδα ἔμπας. 
“ΚΟ πο οἵ Επσγοίπει᾽ Ἠδαρ]ηρς ΠΘΥῈ 15 9] ἴῃ. 
1)εδ4 «αὖ τὴν ἔδεί, Βα μαῖα ἔῸγ ἢΠϊ5 β'γδ 5 ἢαῖθ "Ὁ 
Αραϊηβὲ της ποχὲ ἔπθη ἰπηθα ἢἰς θοὸν, ψηὸ ογοπο δα 
ΑὉὐ τῃδ αἰζαγβ θαβθ, ἴπ ἤορῈ ἴο θὈ6 ΠΠ566η. 
Βαυΐ, εγὲ ἢς ποῦ, {πΠῸ ροοῦ ἢ] ἃ οἰαϑροα ἢἰς Κπθθϑ. 
Απα 5ἰγοιοῃϊηρ' ἴο Πὶς θδατὰ ἀπα πΠϑοκ ἃ Παπάα. 
“ΑΉ, ἀδαγοϑὶ [που οὐἹθα Π6, “αν ποῖ τη8 ! 
Ι δὴ ἔην "ον-- -[ἢϊπε !- -ΤῚ5 ποὺ Εν βε δι᾽ 5ὸὴ δὐ 
Ηδε το] ηρ βαναρα σΟΥΡΌΠ-]ΑΥΠρ᾽ Θγ 65. 9900 
5ῖπος ἐπε θοὸν ϑἴοοα ἴοο πΘδῚ ἔου. ὑπαὶ 611 θονν. 
ϑνσιιηρ 8.9 Κ ονευ θα Πἰς οἰ, ΠΚὸ ἔουρίησ- ] εασο. 
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ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΈΝΟΣ 

ξύλον καθῆκε παιδὸς εἰς ξανθὸν κάρα, 
ἔρρηξε δ᾽ ὀστᾶ. δεύτερον δὲ παῖδ᾽ ἑλών, 
χωρεῖ τρίτον θῦμ᾽ ὡς ἐπισφάξων δυοῖν. 
ἀλλὰ φθάνει νιν ἡ τάλαιν᾽ εἴσω δόμων 
μήτηρ ὑπεκλαβοῦσα, καὶ κλήει πύλας. 
ὁ δ᾽ ὡς ἐπ᾽ αὐτοῖς δὴ Κυκλωπίοισιν ὧν 
σκάπτει μοχλεύει θύ ὕρετρα, κἀκβαλὼν σταθμὰ 

1000 δάμαρτα καὶ παῖδ᾽ ἑνὶ κατέστρωσεν βέλει. 
κἀνθένδε πρὸς γέροντος ἱπγπεύει φόνον' 
ἀλλ᾽ ἦλθεν εἰκών, ὡς ὁρᾶν ἐφαίνετο 
Παλλὰς κραδαίνουσ᾽ ἔγχος ἐπιλόφῳ κάρᾳ 1 
κἄρριψε πέτρον στέρνον εἰς Ἡρακλέους, 
ὅς νιν φόνου μαργῶντος ἔσχε, κεἰς ὕπνον 
καθῆκε: πίτνει δ᾽ εἰς πέδον, πρὸς κίονα 

νῶτον πατάξας, ὃ ὃς πεσήμασι στέγης 
διχορραγὴς ἔκειτο κρηπίδων ἔ ἔπι: 
ἡμεῖς δ᾽ ἐλευθεροῦντες ἐ ἐκ δρασμῶν πόδα 

1010 σὺν τῷ γέροντι δεσμὰ σειραίων βρόχων 
ἀνήπτομεν πρὸς κίον᾽, ὡς λήξας ὕπνου 
μηδὲν προσεργάσαιτο τοῖς δεδραμένοις. 
εὕδει δ᾽ ὁ τλήμων ὕπνον οὐκ εὐδαίμονα, 
παῖδας φονεύσας καὶ δάμαρτ᾽- ἐγὼ μὲν οὖν 
οὐκ οἶδα θνητῶν ὅστις ἀθλιώτερος. 

ΧΟΡΟΣ 

ὁ φόνος ἢ ἣν ὃν ᾿Αργολὶς ἐ ἔχει πέτρα 
Ν τότε μὲν περισαμότατος καὶ ἄπιστος 

“Ελλάδι τῶν Δαναοῦ παίδων" 
1020 τὰ δ᾽ ὑπερέβαλε, παρέδραμε τὰ τότε κακά. 

τάλανι διογενεῖ κόρῳ." 

1 ὙΔΙΚ6Η6]4 : ἴον. ΜΒ5. ἐπὶ λόφῳ κέαρ. 
: ΤΥ {5 ραμπούπαυ!οη : ΠῸ Βῦορ πη ΜΆ. 
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ΤΗΕ  ΜΑΡΝΈΞΒ ΟΕ ἩἨΒΕΒΟΠΠΕΒ 

Ἰλόνὴ ἀδοῃδα [Ὁ οα ἢϊς ον 50η᾽5 σοϊάδη ἤθεα, 
Απᾶ οπεαϊογοα 411 {πὸ θομθ5. “ΓΗΪς φϑοοπα 5]αίη. 
Ηδε ςρθϑᾶϑ ἴο δαἃ ἴο νἱ οὔ ὑνναΐη ἃ {Π|γα. 
Βυὺ ἢγοὺ ὑπ νυγεϊοῃεοα τποΐῃοὺ σηατομοϑα ἐπε οἢ1]4. 
Απά Ρᾶγὲ νυ τη, πα Ὀαγγϑα {πῸ σΠατ  Υ -ἀ0Υ. 
Βαυΐ Πδ, ἃ5 ἐποὰρῇ αὖ οἷεσε οἵ ὕνοϊορ νν8}]5,} 
Μίηθ5, ἤθαν 5 0 ἀοοῦς, πα Πα}}5 {Π6 ἀοοῦ-μοβῖβ ἀόννη. 
Απα ν ἢ ὁπ ἀυγον ἰαἸὰ Ἰονν νἱΐε ἀπα οἢ1|ἃ : 1000 
ΤΉΘη μαῦρο ἄοννη ἴο 501}} Πἰβ. οὐνὴ 51 Γ᾽ 5. Ὀ]οοί. 
Βυΐ ἃ 5Παρδ ΘἈΠ16.- --ὰἃϑ 5666 ἀπο ΟἿ] ΘΥ65. 
ῬΆ]Π1ὰς τ Ρ] ατηἜ αὶ πο Ίπν, Ὀγα Πα ΘΠ] Πρ ἃ ΞΡ αν :---- 
Απὰ ἀραϊηςὶ Ηφγοι] θ᾽ Ὀγδαϑὺ 5Π6 Πα] δα ἃ ΤῸ 0 Κ 
ὙΠΟ οἴανεα ᾿ἴπι ἔγομη ἢϊς την ν- ἔλθ ηΖν. ἃπα οαδὶ 
Ιηἴο ἀδεὸρ 5σΪθθρ. ΤῸ βϑάγΐῃ Πα [6]], ἀπὰ ἀδςηρα 
ΗἸς ὕδοκ ἀραϊηβὶ ἃ ρ11ΠΠ1ὰν, οἰ δ τ ὑνναΐη 
Βν {ῃε τοοῦ 5 σιυΐπ, οα ὑπ6 ρανετηθηΐ γον. 
ΤΠεπ νγε, ἔγουῃ ἢϊσηΐ οἵ ρᾶηῖϊς Ὀγθδιῃϊηνσ ἔγεθ. 
Ὑνυγουρηῦ ψ ἢ τς οἱ πὰπ. ὈΙ παρ τη ἢ σους. 1010 
πἴο {πὸ ρΡ111ἀγ, ἐπαΐ, ἀνα Καα ἤτοι 5166}. 
Ηδε τἱρῃΐ ποῖ Δ44 1] ἀδεαϑ ἴο 11] ἀδεας ἀοπε. 
ἼΠΕΥα 5166 Ρ5 ἢθ, νυείοπεα τηϑη. ἃ 5166}0 ππΡ] 6βΐ, 
Ὑηο Παΐίῃ ο]δισηξεγθα 50η5 ἃ πα υυῖθ. ΕῸΥ πιο. 1 Κπονν 

ποΐ 

ΟΥ̓ πιογίδ]ς ἃπν τδ τη 6 ἔογξαπο-ογοϑβί. 

[]: 7:10}: 
ΤΠδΐ τυ οὺ νν ὨΙοἢ ΑΥ̓σὸβ τοι θοσεὶῃ 

γγὰ5. αἰογείηθ ὑπγοιρ Η 6115 τποϑὺ ἔδσηοιιβ, {πὸ 
βίσδησα ἴα]6 ἰο]α 

ΟΥ̓ ΠΒαπδιθ᾽ ἀδαρη τοῦθ, {Π6 νου κοῦ οἵ ἀθάίῃ :--- 
Βαυὲ {πὶ5 Βαῖἢ βυγραβϑεά, παῖῃ οπέγιπ, ἐμαὶ ΠΟΥΤΟΥ οὗ 1020 

οἰα--- [πὸ βδουιῆσε ἀοη6 
ΤῊῖβ ΠΟΥΤῸΣ ὑπαὶ ὈΪ]αςῖς Ζοις᾽ ὅθ! [ τηϊσιὶ {6}} οὗ 

1 6. Ἐαγ γϑίμθιβ᾽ οἷν, ΜΙ νοθμδθ. 
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ΗΠΡΑΚΛΗῊΣ ΜΑΙΝΟΜΈΕΈΝΟΣ 

Π ͵ 

μονοτέκνου ᾿]ρόκνης 
φόνον ἔχω λέξαι θυόμενον Μούσαις" 

ὙΦ ΣΤ , , ΤΣ σὺ δὲ τέκνα τρίγονα τεκόμενος, ὦ δάιε, 
΄ 4 7 λυσσάδι συγκατειργάσω μοίρᾳ. 

τίνα στεναγμὸν 
ΕΝ , Ἃ [ο ἢ γόον ἢ φθιτῶν 
)ὃ  Α Ἃ »“.-."59 ἕν ὃ ᾿ ᾽ ἥἤσω 4 ὠδάν, ἢ τίν᾽ “Αἰδα χορὸν ἀχήσω ; 
εὖ φεῦ" 

ἴδεσθε, διάνδιχα κλῇθρα 
κλίνεται ὑψιπύλων δόμων. 

ἰώ μοι' 
" 7 ΄ Χ Ν 

ἴδεσθε τάδε τέκνα πρὸ πατρὸς 
ἄθλια κείμενα δυστάνου, 

. “ Ν 5 , ες εὕδοντος ὕπνον δεινὸν ἐκ παίδων φόνου. 
ἐν Ν Χ δὰ ΄ 9ΓΓῚ Ψ' περὶ δὲ δεσμὰ καὶ πολύβροχ᾽ ἁμμάτων 

« 

ἐρείσμαθ᾽ ᾿Ηράκλειον 
» Χ 7 7 .«Λ ἀμφὶ δέμας τάδε λαΐνοις 
ἀνημμένα κίοσιν οἴκων. 
ὁ δ᾽ ὥς τις ὄρνις ἄπτερον καταστένων. 
ὠδῖνα τέκνων, πρέσβυς ὑστέρῳ ποδὶ 

Ἁ Α », ΄ τῇ πικρὰν διώκων ἤλυσιν πάρεσθ᾽ ὅδε. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
Καδμεῖοι γέροντες, οὐ σῖγα σῖ- 

Χ δ 

γα τὸν ὕπνῳ παρειμένον ἐάσετ᾽ ἐκ- 
λαθέσθαι κακῶν ; 

ΧΟΡΟΣ 
Ν Ν , 7 Ἁ κατὼ σὲ δακρύοις στένω, πρέσβυ, καὶ 

, » 

τέκεα καὶ τὸ καλλίνικον κάρα. 



ψυλον Χ 

ἸῊΕ ΜΑΌΝΕΒ ΟΕ ΗΟ 

Το {πὸ Μιβες,} οὐ Ρεόοπε πὸ οἰαιρηίεγεα {πὲ οἷΪν 
ΟΠ] ἃ οὐ ΠῚ νομὴ :-- 

Βιυῖ τοι, νυ πὸ αὐὖ Τα πθν οὐ ἘΠ Π ἄγοι τπγθο, Ὁ ἀπ- 
Πα ρρ δὲ ομς, [ππρ Π6 555 ἀθομι ! 

Τρ ῖΠοΥ παςῦ γἀογεα ἐἤθιη 4}}, ἀσίνε οα. Ὀγν τῃν 
ἢ νι μαῦ οὖν 5}Π4}} 1 νν8}} {πδὸ, νν παῦ οἱρῃϊηρ, 

γυΥπαῦ οπαπξ ἃ5 ἴον ἀδδά ὑπαὺ αὐγὰ Ἰνίηρ ἴῃ Ηδάθ5, νυ] αΐ 
αἰσρὲ οἵ {Ππ6 τοι ἢ 

ΑΙαΑς " Ο 866 
Ηον {πὸ Ρο] 5 5146 Ῥδοκ, ἀπὰ ἀϑιηά δον [4}} 
ΤῊΣ 5ἴαΐοὶν ἀοοῦβ οὗ {πὸ ρά]ας6-ΠᾺ}}. 

1716 μαίαοο 15 ἐψγοηι ορόη, απεὶ ἐδιο σοθηθ γοἹ  ῖη εἰϊδοί οποί. 

ΑΝ πε! ἃ τη! 
[.ο ὑπεσα πε Ομ] άγθη---ἃ ἢ Τη]βοΥν ! 
Δὲ ἔπε ἔεεϊ οὗ ἐπεὶν ψνυείομθα ἔαιμον ὑπδν ᾿ἰὰ : 

Απά ἤτοι τ 61 οὐ 505 ΠΕ 15 γεϑυϊηρ ἰὴ ἀνα] 5166} : 
Απά δγοιπηα πη ἐπε θοπ 5 ψ ἢ τπϑη] το] ἃ [οτθπίηρς 

Κεερ 
ΤὴῸ θοᾶν οὗ Ηεγου]θ5 ἴπ νναγά, 

Απα ᾿Δ5ηδα ἴο ἐπε ραϊδοε 5 ρΠΠ1ὰγ5 οὐ οἴοπθ ἀγὲ ἐπε 
60115 οἵ {Π6 οογα. 

Απα {παΐ ο]4 εἴτε, ἃ5 Ὀἰγὰ ἐπαῦ τπακοῖῃ τηοδῃ 
Θ᾽ εν βΠεαρ)ηρ Ὀτοοά, ν τ ἔοοϊβστερϑ εἰ ἀ- γάμο 
Τηεδαϊηρ ἃ Ὀἰζευ ραΐῃνναν, οοτηθίῃ οη. 

ἈΜΡΗΙΤΕΥΟΝ 
Αἢ ρβϑᾶοςρ, (δάμηδδη ἔαίμευβ, ρεᾶσε ' 
[εἴ Πϊ5 νγοὰβ ἴῃ ΟὈ] νΊοη ἃ τηοιηθηΐ 6856 

Βγν 5] τ} 61 5 γ6 16 856. 
ΟΗΟΕῦΒ 

ΜΉ ἰθαῦβ 1 θεοιμόϑῃ ἐπ 66, πα ὑποϑεὲ θᾶαΡ 65 ἀδθδα. 
Ο «ποϊεπὲ. δπα παῖ ν]οϊοτγίοιιβ Π6δα. 

1 ΤῊ Ἰεσεπᾶ οὗ ῬΓΟΟΠΘ᾿ 5 ΤΠΓΘΥ οὗ Γὔν8 88, ἴῃ ὈΘΟΟΠΊΪΠΡ 
ὃ ὑΠ6πη6 οὗ βοῆσ, Ὀθϑὴ σοπβθογίβα ἴο ὕη8 δπιβεβ. 
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ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
ἑκαστέρω πρόβατε, μὴ 
κτυπεῖτε, μὴ βοᾶτε, μὴ 
τὸν εὖ τ᾽ ἰαύον 

- ς ΄ 7 3 » ἴω 5 7ὔ] 10ῦ0 ὑπνώδεά τ᾽ εὐνᾶς ἐγείρετε. 

ΧΟΡΟΣ 
οἴμοι. 

ῇ «“ “ΩΣ 

φόνος ὅσος ὅδ᾽ -- 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
Ὁ 

διά μ᾽ ὀλεῖτε. 
ΧΟΡΟΣ 

ᾷ 5 ΄ 

κεχυμένος ἐπαντελλει. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
οὐκ ἀτρεμαῖα θρῆνον αἰάξετ᾽, ὦ γέροντες ; : 
ἢ δέσμ᾽ ἀνεγειρόμενος χαλάσας ἀπολεῖ πόλιν, 
ἀπὸ δὲ πατέρα, μέλαθρά τε καταρρήξει. 

ΧΟΡΟΣ 
3. ΄’ ΟΣ ΄ ἀδύνατ᾽ ἀδύνατά μοι. 

ΑΜΦΙΤΡΎΩΝ 
- ΄, κ Ξ 

σῖγα, πνοὰς μάθω: φέρε πρὸς οὖς βάλω. 

ΧΟΡΟΣ 
Ὁ εὕδει; 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
1060 ναί, εὕδει 

“ .“ 5 ,ὔ 

ὕπνον ὕπνον ὄλομενον, 
ὰ Ε ὌΝ »“ Ν ᾽ὔ 7 

ὃς ἐκαν ἄλοχον, ἔκανε δὲ τέκεα, τοξήρει 

ψαλμῴ τοξεύσας. 

ΧΟΡΟΣ 
΄ ΄ 

στέναζέ νυν 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

στενάζω. 
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ΤῊΒ ΜΑΡΝΕΒΒ ΟΕ ἩΡΕΟΓΠΙΕΒ 

ΔΜΡΗΙΤΕΥΟΝ 
γυΠαγανν νοι ἔαγ τ Ποσ, θθδὲ ποῖ ἐπΠ6 Ὀγθαϑέ. 
ΝΕΙΤΠΟΥ οὖν, πο  Π Ὶ Ὀγδακ νὰ ἢϊς 5] ΓΟ 5 τοδὶ 

ΟΥ̓ οαὐ]τ-ἄσαννα Ὀγθάίῃ. 

ἙΠΗΟΗῦΒ 
Δ οε᾽ 5 τη6 ἴον {Π6 σῖνον οὔ Ὀ]οοα πὲ Παῖῃ 9ρι] !---. 

, ἈΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
ΑΠ, γοι νου 5 θῈ τὴν ἀδδίῃ ! 

ΘΗ 
[Ὸ 15 γἱβίηρ' ἀραϊηδὶ ἢΐπ, ἃ νυ τη θβ5 οὐ σι] ! 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
Το {πῸ νν41} οἵ γοὺγ αἰτρθ, νὰ ἀποίεηΐβ, ΞΟ Ποὺ ΓᾺ}]. 
ΕἸ56 νν 1} ΠῈ μα Κα, ψν}}}} γοπα 5 θοηας, ἃ πα ἴῃ σι ἰὰν 
ΤΉ ΘΕ 5, νν1}]} 5]. ν Πὶς ΓΑ ΠΟ Υ, ἀπα 5ῃ τίου ἢϊς ρα ]8ο6-ΠΔ]]. 

ΓΗΟΕῦΚ 
Ιφαπποῖ--- τὴν οΥνίηρ 1 οαηποῦ ἔοΥθθδν ! 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
Η 5} ! ἰοὺ πὸ ἤϑάγκϑη Πἰς Ὀγεαςῃϊηρ.- -θ πα ᾿ονν μη 6 

68 1--- 
ΟΗΟΘΕῦΞ 

ΒΙδορείῃ πε: 
ἈΜΡΗΙΤΕΥΟΝ 

Υ88-- ἴῃ ἃ 5] 0τηὈ 67 οἵ θᾶ π6. 
ΟΠ Ὸ Βαῖἢ οἸαίη Πἰὶς νι ῖΐο. μαῖῃ Ηἰς ΟΠ] ἄτεη 5] α]ῃ 
ἢ ἀπε ϑἔσίπρ ὑπαὶ φαπσ Ππϑ ἐπ ον 5 ἀφαίῃ- 

βίγαϊη ! 
Γ(ΗΟΘΗΓΞ 

811 ἐπευεΐογε-.. 

ΔΜΡΗΙΤΒΕΥΟΝ 

Ινὰ}} ψ ἢ ἐπα. 
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ἨἩΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΧΟΡΟΣ 
τέκνων ὄλεθρον---- 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
ὦμοι. 

ΧΟΡΟΣ 
σέθεν τε παιδός. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
αἰαῖ. 

ΧΟΡΟΣ 
ὦ πρέσβυ--- 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
σῖγα σῖγα" 

παλίντροπος ἐξεγειρόμενος στρέφεται" φέρ᾽ 
ἀπόκρυφον δέμας ὑπὸ μέλαθρον κρύψω. 

ΧΟΡΟΣ 
θάρσει: νὺξ ἔχει βλέφαρα παιδὶ σῷ. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
ς “-“ ς “ 

ὁρᾶθ᾽ ὁρᾶτε. 
Ἂ 4 » ““ ΟῚ "ἢ -“ἅ» » 

τὰ φάος ἐκλιπεῖν ἐπὶ κακοῖσιν οὐ 
φεύγω τάλας, ἀλλ᾽ εἴ με κανεῖ πατέρ᾽ ὄντα, 
πρὸς δὲ κακοῖς κακὰ μήσεται 
πρὸς ᾿Ερινύσι θ᾽ αἷμα σύγγονον ἕξει. 

ΧΟΡΟΣ 
τότε θανεῖν σ᾽ ἐχρῆν, ὅτε δάμαρτι σᾷ 
φόνον ὁμοσπόρων 
ἔμολες ἐκπράξειν 
Ταφίων περίκλυστον ἄστυ πέρσας. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
φυγᾷ φυγᾷ, γέροντες, ἀποπρὸ δωμάτων 
διώκετε: φεύγετε μάργον 
ἄνδρ᾽ ἐπεγειρόμενον. 



ΤῊΒ ΜΑΡΝΕΒΕ ΟΕ ΗΡΕΟΌΙΕΝΒ 

ΓΗΟΘΕῦΚ 
ΗἸς Ρὰθεβ᾽ ἀθάδίῇ .--- 

ΔΜΡΗΙΤΕΆΥΟΝ 
νος ἰβι με! 

ΓΗΟΘΕῦΒ 
Αμπα την 50η᾽5 ἄόομῃ ! 

ἈΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
Ὑν 611-ἀτ-άδν ! 

(ἩΟΗΓ5 
ΑἩ αμποϊθηΐ--- 

ἈΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
Ο Βυβὴ νε! ΕΣ ; 

Ηςε ἰ5 νυ ῃίηρ- -ἰ5 Τὰγηΐην.- - ἰς νακίηρ ! Αννὰν 
πάει νοι τοοῦ εὐ πηὲ 46 της οὐ οὔ Πϊς ΝΕ ! 

Ἑ(ΗΟΘΕῦΚΒ 
Εδαν ποῦ : οὐ ἴπεῸ δγϑβ οὗ τῆν φοὴ νεὶ Ὀγοοάδίῃ ἐπε 

πὶρῃϊ. 
ἈΜΡΗΙΤΕΥΟΝ 

Βεναγε-- Ο θενάγε ! 
- Νοὺ ἄἀδάζῃ 40 1 5 πη, ῸΥ ἃ ογόνγῃ οὗ ἐπ 1115 ἐΠαὲ 1 θδὰν 
γυγείοῃ ἐπαΐ 1 δῃὴ !---αΐ 1 τηε6, 1 ϊς ἔαίποσ, μὲ ΚΙ]. 

Τὸ ἢϊς Ἰοδᾶ οἵ 11] 5Π4}} πὲ δα ἔγεϑῃ 11]. 
Αμπά ἴο ἢδᾶρ ὺὕρ Πἷ5 ἀεθὲ ἴο {πε Εαγῖος πε Ὀ]οοά οἵ ἃ 

ΚΙηβηηδ 514} 501}. 
σΗΟΕῦΒ 

ἐν 9 εὐουΐθοι ποι Πᾶνε αἰεα. ἤθη ποῖ φνεητεοϑὶ 
ἔοστ ἢ ἴο γεαυῖζα [9ἶτε 

ΤΠηε Ὀ]οοά. οὗ ἐπε Κίῃ οἵ ἐῃν υυἱΐε οὴ {πε ΤἈρΠϊδη5, ἴο 
ΤΠεῖν οἷτν ἐπυϊηροα ψ] ἢ ὑπὸ σα οὐ οβ νυ ἢϊζο, 

ἈΜΡΗΙΤΈΥΟΝ 
ΕἼΘ 6, αποϊεηΐς ᾿ Αἴδν οι {πε ἀν Πρ ἤθε ! 
ΕΥομ Πὶς ἔθη οἵ ἔπσν Ὁ Παβίθῃ νο. 

ΒὸΣ πὲ ψάκεῖῃ ἔγοιη 5]6ερ! 
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ΗΡΑΚΛῊΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

Ψ Ἂ 

τάχα φόνον ἕτερον ἐπὶ φόνῳ βαλὼν 
ἣ' ΄ 

ἀν᾽ αὖ βακχεύσει Καδμείων πόλιν. 

ΧΟΡΟΣ 
“-“ “ΟΥ» , 

ὦ Ζεῦ, τί παῖδ᾽ ἤχθηρας ὧδ᾽ ὑπερκότως 
τὸν σόν, κακῶν δὲ πέλαγος εἰς τόδ᾽ ἤγαγες ; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
ἔα" 
ἔμπνους μέν εἰμι καὶ δέδορχ᾽ ἅπερ με δεῖ, 

1090 αἰθέρα τε καὶ γῆν τόξα θ᾽ “Ηλίου τάδε: 
ὡς δ᾽ ἐν κλύδωνι καὶ φρενῶν ταράγματι 
πέπτωκα δεινῷ καὶ πνοὰς θερμὰς πνέω 
μετάρσι᾽ οὐ βέβαια, πνευμόνων ἄπο. 
ἰδού, τί δεσμοῖς ναῦς ὅπως ὡρμισμένος 
νεανίαν θώρακα καὶ βραχίονα, 
πρὸς ἡμιθραύστῳ λαΐνῳ τυκίσματι 
ἣἧμαι νεκροῖσι γείτονας ᾿θάκους ἔ ἔχων; 
πτερωτά τ᾽ ἔγχη τόξα τ᾽ ἔσπαρται πέδῳ, 
ἃ πρὶν παρασπίζοντ᾽ ἐμοῖς βραχίοσιν 

1100 ἔσῳξε πλευρὰς ἐξ ἐμοῦ τ᾽ ἐσώξετο. 
οὔ που κατῆλθον αὖθις εἰς “Αἰδου πάλιν, 
Εὐ ρυσθέως δίαυλον ἐξ ἃ ᾿Αἰδου μολών; 
ἀλν οὔτι Σισύφειον εἰσορῶ πέτρον 
Πλούτωνά τ᾽, οὐδὲ σκῆπτρα Δήμητρος κόρης. 
ἔκ τοι πέπληγμαι" ποῦ ποτ᾽ ὧν ἀμνημονῶ ; : 
ὠή, τίς ἐγγὺς ἢ πρόσω φίλων ἐμῶν, 
δύσγνοιαν ὅ ὅστις τὴν ἐμὴν ἰάσεται; 
σαφῶς γὰρ οὐδὲν οἶδα τῶν εἰωθότων. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
΄ » - χω “ 

γέροντες, ἔλθω τῶν ἐμῶν κακῶν πέλας ; 

ΧΟΡΟΣ 
" Ἁ 7, Ἁ Ἁ Ἁ 7 

1110 κἄγωγε συν σοι, μὴ προδοὺς τας συμφοράς. 



ΤῊΒ ΜΑΝΕΈΒ5 ΟΕ ΗΡΕΘΟΌΓΙΕΒ 

ΕᾺ]] ϑοοπ οἡ ἐπε ἀδαῖῃ5 ἢῈ παῖῃ νυγοιρης ἔγοϑ ἢ ἀθατῃς 
5Π4}} ἢ6 Πδὰρ, 

ΤῊγοιρἢ ἐπηε οἷὲν οὗ Οδάμγις 5᾽ου τη ρ᾽ ̓π ἀνν τὰ} γον εῖνν. 

σΗΟΕῦΒ 
ΑἩ Ζειιβ, ἢν ὑΠ|5 δἴοση Παΐο ἀραϊηδὺ ἢν 50 ἢ 
γὴν Ππαϑὺ ποι Ὀγουρηΐ Πΐτη ἴο {Πἰ5 5εὰ οἵ 11]ς 

ΗΕΗΟῦμ ΕΒ (γυαλίης ἀπά δ ΠΥ} 5) 

ἘΠ 
Βηεαιῃϊηρ' 1 ἀπη---Ἀ}} 1 5ῃοι]α 566 1 566, 
ΤΠε 5Κν. Π6 φανῇ, {ΠῸ 58 }ὲ5 οὗ γόπαεὺ σὰ: 1090 
Υεῖ ἂ5 ἴῃ βσρε ἃπα βἴοστη οἵ ζαστη θα 508] 
Απὰ ψνΠο] τη 4, ἀπ ἤἥεγν-εσνεπὺ Ὀγεδῖῃ 1 Ὀγθαῖῃς 
Ηδατα-ραηξεα ἔγομη τὴν ᾿πηρϑ, ποῖ τειηρεγεα οδ]μη. 
Ηδᾶ !-- -“ Πογεΐοσε κὲὸ ἃ 5ῃ]0 Ὀγ Πᾶνβεῦβ πο ΓΕα, 
ορεβ οομηραββίηρ' τὴν βϑίσομηρ οΠθϑὺ Πα ὨΪΠ6 ἈΥΠΏ5, 
Βοιπα ἴο ΠΑ] -5Παἰεγεα τπάϑοηγν οἵ βἴοπο 
510 ἢ Ἰο, σοῦρβ85 ποῖρη θουγβ ἴο τὴν ϑϑαῦ! 
ὙΥηρεα 5Π δ ϊπ ἀπα θονν ἅγὸ βἔγαννῃ ἀθουΐ {Π6 ἤρου, 
ὙΠΟ ἢ οποε, πκὸὰ ΔΥΤΉ ΘΙ - ΘΆΥΟΥ5. ἴο ΤΪ]Π6 ΔΥΤΉ5, 
γγαγάεα τὴν 5146, ννοσὲ Κορὲ οἵ τηϑ ἴῃ ναγα: 100 
ϑαγο, ποῦ το Ηδαάες Βᾶνε 1 ἀραῖη φὍΠΕ ἀον., 
ὙΠΟ Πᾶνε ραββεα, τερᾶββεα, Επισυϑυποιβ᾽ Η δα θβ-οοῦγβα 
Νὰν, 1 566 ποῦ {πε βἴοπε οἵ 5ϑυρῃιβ, 
ΡΙαΐο, ποὺ βοερίγε οὗ ᾿λευηθΐευ 5 ΟΠ1]α. 
Ι δῖ ἀἰσίγαυση. Κπον [1 ποῦ ψΠεσα ἰ δι ἢ 
Ηο ἐδμετε ! ΠῸ οὗ τὴν ἢ Π5 15 ΠΟΔΥ ΟΥ̓  ΓᾺΥ 
Τὸ θὲ ρῇῃγνϑιοίδη ἴο τὴν ] ἀθυτηθηΐ ὃ 
ΕῸΪ οἴγδηρσο ἴο Π16 56 61 ἃ}} ξΆτη"]Π1αν ὑΠῖηΡ5. 

ἈΜΡΗΙΤΈΥΟΝ 
ΟΙα ἔθ πμάβ, 514}} 1 ἀγὰνν πρᾶν τπιηΐο τὴν οτεῖ: 

(ΗΟΒῸΒ 
Ιτοὸ ψ ἢ {πεε, Γογϑακίηρ ποῖ ἢν νος. 1110 

517 
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ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
7 7; 4 Υ 

πάτερ, τί κλαίεις καὶ συναμπίσχει κόρας, 
[ο , Ἁ ΄ τοῦ φιλτάτου σοι τηλόθεν παιδὸς βεβώς ; 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ ; 
“" οὐ “ Ψ }] 

ὦ τέκνον" εἶ γὰρ καὶ κακῶς πράσσων ἐμὸς. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

΄ 3 Χ , , τὰ ... πράσσω δ᾽ ἐγὼ τί λυπρόν, οὗ δακρυρροεῖς ; 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

ἃ δὴ “ 2 Ἃ Ἧ ἃ κἂν θεῶν τις, εἰ πάθοι, καταστπένοι. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

4 3, ὦ ῇ ᾿ 4 δ᾽ λέ Ξ μέγας γ᾽ ὁ κόμπος, τὴν τύχην δ᾽ οὔπω λέγεις. 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

΄ -“. Ν ᾽ , » ἴω "ἢ, “Ἂ 

ὁρᾷς γὰρ αὐτός, εἰ φρονῶν ἤδη κυρεῖς. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

'΄». ᾿ Μ Ν ξ 7 δ ““ ΄ 

εἴπ᾽ εἴ τι καινὸν ὑπογράφει τὠμῷ βίῳ. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
᾽ ς 53 7 , εἰ μηκέθ᾽ “Αἰδου βάκχος εἶ, φράσαιμεν ἄν. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
- ΟΣ δ “ ΟΡ 7, παπαῖ, τόδ᾽ ὡς ὕποπτον ἠνίξω πάλιν. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
7 » 7 Ω -“ 5» σι 

καί σ᾽ εἰ βεβαίως εὖ φρονεῖς ἤδη σκοπῶ. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
» 7 ΄ , , οὐ γάρ τι βακχεύσας γε μέμνημαι φρένας. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
7 7 κ ᾿ Χ 7, ἐξ ᾿ 

λύσω, γέροντες, δεσμὰ παιδὸς ἢ τί δρῶ ; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
Χ , , ΡΣ Δάςς, 5 ΄ ἿΆ καὶ τόν γε δήσαντ᾽ εἴπ᾽" ἀναινόμεσθα γάρ. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
ν » “ - Ἁ, 9: ΒΓῚΨ, τοσοῦτον ἴσθι τῶν κακῶν" τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἔα. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
}] “ Χ Ν - Δ ΄ 

ἀρκεῖ σιωπὴ γὰρ μαθεῖν ὃ βούλομαι ; 



ΤῊΕ ΜΑΡΌΝΕΒ5 ΟΕ ΗΒΒΟΓΙΕΒ 

ΗΕΒΟΌΜΕΒ 
Ἑαῦπον, ἢν ἀοϑὶ ποῖ ἘΘΡ πα νοὶ] ὑΠῖπδ Ἔυ 65, 
ΒΗσηΚίηρ αἴδν ἤτον ἐπ ν θο]ονθα 50η ἢ 

ἈΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
ΟἿ τν 50ῃ !---πὐῖηθ, ὑποιρἢ πθ᾽ ΟῚ 50 1}] ἐν θΠΠρπι ! 

ΗΕΒΟΥΓΙΕΒ 
Αμὰ 1 ἴῃ ουίονοιβ ΡΠ] οῃΐ, ὑΠπαὺ ποῖ ΘΠ οι] ας ννθορ ἢ 

ΔΜΡΗΙΤΕΥΟΝ 
ΡΣ ψ πουοαὺ οας τϊρηΐ στό. ννοτ οα 90 

5 ΓΊΟΚΘῊ ! 
ΗΕΒΟΌΠΕΞΒ 

Οτοαὺ ννογας !---θαῦ ψπαὶ παῖῃ Ἐπαποθα ποι βὰν δὲ 
ηοΐ γψεί. 

ἈΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
ΤῊ ν 56} τηὰνϑῦ 566, 1 πον ἐν νῖῦ θὲ βουηάα. 

ΗΕΒΟΜΕΒ 
ϑρϑακ, 1 ποιὰ βῃδάοννθϑὺ ἔστη βἔσαηρα 1115 ΤῸΣ τη. 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
Ιν1}} βὰγ---580 τῆν ἔγεηζυν οἵ Π6]] θὲ ραβί. 

ΗΕΗΟΙΕΒ 
Αραίη ἐπαὺ ννοσα !-- -πὰ, νυν παῖ ἀαγκ τ] 46]6 {15 1120 

ἈΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
δ. 1 τῆν πυϊπμα θῈ 5οθεὺ γεΐ 1 ἀοιιϊθί--- 

ΗΕΒΟΠΕΒ 
Νδυρηΐ 1 γουΘυθ.Υ οἵ ἃ ἔλθη Ζ θα μϊηα. 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
ἘδύΠου5, 5141} Τ ἀπ] Πα Τὴν 501, ΟΥ̓ ΠΟ ἢ 

ΗΕΒΟΟΙΕΒ 
ὙΠῸ Ροιπᾶ πὸ ἢ Ηΐτη 1 δοοοιπι πὸ ἔποπα οἵ ᾿ἷπε ! 

ἈΜΡΗΙΤΗ͂ΥΟΝ 
Καον ἴποῖι 50 ἔδυ {πῖπο Π]ς :---ἶπε τεβὶ οὶ Ρε. 

ΗΕΒΟΟΠΕΒ 
[5 ΞΘ πος 41} ὙΠ ἐλαΐ πὸ 1 οοπτεπΐ τηὲ ἢ 
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ἩΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΈΝΟΣ 

ΑΜΦΙΤΡΥΩ͂Ν 
μ “ 3. “Ὁ μ΄ Ν ἐνὸς “ ͵ ΄ ὦ Ζεῦ, παρ᾽ Ἥρας ἃρ᾽ ὁρᾷς θρόνων τάδε ; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
5 ΡΟ τὰ “- , 

ἀλλ᾽ ἢ τι κεῖθεν πολέμιον πεπόνθαμεν ; 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
Χ Ν ,Ψ Ν Ν , ΄ 

τὴν θεὸν ἐάσας τὰ σὰ περιστέλλου κακά. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
ῇ , 

ἀπωλόμεσθα: συμφορὰν λέξεις τίνα ; 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
2 Ἃ , , ᾿ς , 

ἰδοὺ θέασαι τάδε τέκνων πεσήματα. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
: , 5 

οἴμοι" τίν᾽ ὄψιν τήνδε δέρκομαι τάλας ; 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
, 3 - ΄ Σ 

ἀπόλεμον, ὦ παῖ, πόλεμον ἔσπευσας τέκνοις. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
7 ῇ 3 7 ᾿ ΄ 

τι πόλεμον εἶπας ; τούσδε τίς διώλεσεν ; 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
ν δ Ἃ “ Χ “ ἃ " 

σὺ καὶ σὰ τόξα καὶ θεῶν ὃς αἴτιος. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
“ ὐν τὰ ’ 4 ον ΤῸ 1 , 7 

τί φής ; τί δράσας ; ὦ κάκ᾽ ἀγγέλλων πάτερ. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
,ἤ Ἢ “ ΡΣ, 2.5.2 Ἅ 

μανείς: ἐρωτᾶς δ᾽ ἀθλι’ ἑρμηνεύματα. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
ὯΝ Χ τ , δ δίς κῶν Χ 5. 'ἊἋ 
ἢ καὶ δάμαρτός εἰμ᾽ ἐγὼ φονεὺς ἐμῆς ; 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
μιᾶς ἅπαντα χειρὸς ἔργα σῆς τάδε. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
“- α “ 

αἰαῖ: στεναγμῶν γάρ με περιβάλλει νέφος. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
“4 ν "ἢ 

τούτων ἕκατι σὰς καταστένω τύχας. 



ΤῊΞ ΜΑΌΝΕΒΒ ΟΕ ΗΒΒΟΙΠΒΒ 

ΑΜΡΗΙΤΉΥΟῸΝ (μη δλγεί τη ἱηι)} 
. οτος. δος {πὰ {π|ὶς θοΪ οι Η τας {ΠγῸπὸ ἢ 

ΗΕΗΟΌΠΕΒ 

Ηὰ! αν 1 οὐἤουοα το οὐ πον παῖ ἢ 

ΑΜΡΗΙΤΉΥΟΝ 

Το ΡῈ {πὸ (σοάάρες : ἔπη 6 οὐ 156 1165 Πορα. 

ΗΕΗΟΌΠΕΒ 
Ι ἃ ππάοπο ' ΥὙΥ̓Παΐ σὰ νὴ] ποι {6]] Ὁ 

ΛΜΡΗΙΤΕΥΟΝ 
Το. τὰκ ἔπος. ΤἈΠΠ] 6 υυθοκ,. ὐθοκ οὐ την οοης ! 

ΠΕΠΟΌΜΕΞΒ 
Δ οο᾽ 5 πη δ ἅἢ} νυ υείοῃ, νι ἢαΐ οἰριὲ ἠο ΡῈ ΠΟ] 

ΔΜΡΗΙΤΕΗΥΟΝ 

{{ππαᾶξιγᾺ} υγαν. 506. ννασοα ἀρσαϊηϑὲ Πν θα 065. 

ΗΕΒΟΌΠΕΒ 

ἄφατῃ Ὁ 
ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 

πα νυν» ῆαῖςο (σα ννὰς οδιι56. Ποῖ, πὰ την θοὸν 

ΗΕΒΟΥΓΠΕΒ 
Ηον ;-- ναὶ ἀϊά 1: Ὁ 1Π-τερουτην οἰγὸ ! 

ἈΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
Ι͂ὴ τηδάμθβ. Ηδφανν δη]!ρσηϊοπίηρ ογανοϑῦ ὑπο ! 

ΗΕΠΟΙΙΕΒ 
Ηδ ! ἃγὴ ἴ τ ἜγῸῚ οἵ τὴν νὰ τυ 08] ἢ 

ἈΜΡΗΙΤΉΥΟΝ 

ρα; 411 {π696 ἀδθεάς τὸ ννοῦκ οὗ οπὲ παπᾶ. {πίῖπο. 

ΗΕΒΟΌΙΕΒ 
ΑἸ45 ! ἃ οοπα οἵ ρυοδηϊηρ 5ῃγοι 45 τηῈ ΤΟῸΠα ' 

ΔΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 

ΐ Εν {Π18 οαθθα ἤθάνην τηοαγη 1 ἐν τἸϑοῆδϑησο. 

Παὶ νὰν τηϑαη οἱ ποι} Ὑπὸ παῖ ἄοπο {π6θὲ ἴο 

1150 

1140 



ΗΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
᾿ Ν ὔ ἘΡΟΣΝ," ἄτα τος ει, ἢ γὰρ συνήραξ᾽ οἶκον, ἢ βάκχευσ,, ἐμὸν ; 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ ᾿ 
7 3 Ν “ 4 “Ἁ Ν ᾿, οὐκ οἷδα πλὴν ἕν: πάντα δυστυχῆ τὰ σά. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
- 2 Φ ς ἴω », “ , 

ποῦ δ᾽ οἶστρος ἡμᾶς ἔλαβε ; ποῦ διώλεσεν ; 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

τον ἘΟΕῚ Ν Ν “ ς 4 Ψ'; 

ὅτ᾽ ἀμφὶ βωμὸν χεῖρας ἡγνίζου πυρί. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

οἴμοι" τί δῆτα φείδομαι ψυχῆς ἐμῆς 
τῶν φιλτάτων μοι γενόμενος παίδων φονεύς, 
κοὐκ εἶμι πέτρας λισσάδος πρὸς ἅλματα 
ἢ φάσγανον πρὸς ἧπαρ ἐξακοντίσας 

1150 τέκνοις δικαστὴς αἵματος γενήσομαι ; ; 
ἢ σάρκα τήνδε, τὴν ἐμὴν πρήσας πυρί, 
δύσκλειαν ἣ μένει μ᾽ ἀπώσομαι βίου ; 
ἀλλ᾽ ἐμποδών μοι θανασίμων βουλευμάτων 
Θησεὺς ὅδ᾽ ἕρπει συγγενὴς φίλος π᾿ ἐμός. 
ὀφθησόμεσθα, καὶ τεκνοκτόνον μύσος 
εἰς ὄμμαθ᾽ ἥξει φιλτάτῳ ξένων ἐμῶν. 
οἴμοι, τί δράσω; ποῖ κακῶν ἐρημίαν 
εὕρω, πτερωτός, τ κατὰ χθονὸς μολών ; Ἰ 
φέρ᾽ [ὦ μέλαν] ΤῊΝ κρατὶ περιβάλω σκότος. 

1160 αἰσχύνομαι γὰρ τοῖς δεδραμένοις κακοῖς, 
καὶ τῷδε προστρόπαιον αἷμα προσβαλὼν 
οὐδὲν κακῶσαι τοὺς ἀναιτίους θέλω. 

ΘΗΣΕῪΣ 
[γέ ἃ » «“ὉὯὍ ἌΥ9 Ψν.. 1 Ν 

ἥκω σὺν ἄλλοις οἵ παρ Ασωποῦ ῥοὰς 
μένουσιν, ἔνοπλοι γῆς ̓ Αθηναίων κόρου, 
σῷ παιδί, πρέσβυ, σύμμαχον φέρων δόρυ. 
κληδὼν γὰρ ἦλθεν εἰς ᾿Ερεχθειδῶν πόλιν 

1 ΠΤ ΔΗΒ] ον ΕΒ βιρσθβϑυϊοη : ἔογ ΜϑΝ. φερ᾽ ἄν τι. ΟΥ̓. 1. 1216. 
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ΤῊ ΜΑΌΝΕΒΒΘ ΟΥ ΗΡΕΘΓΙΙΝ 

ΠΕΡΟΟ ΕΒ 

Ι νυθοκοά υἶὸ ποις, οὐ Ἰοοβοα νὰ υἱοΐθυς ὑπ τὲ ὦ 

ἈΜΡΗΙΤΉΥΟΝ 

Οπὸ ὑπίμρ 1 Κπον--ἶἰιν βἕαϊα 15 σαΐη ἃ}}. 

ΠΕΒΟΟ ΕΒ 
ὙΥΠονς αἰ τὴν ἔπε πσν 56 1Ζ6 τη ἔ--ὐνθο ἀθβίνον 

ἈΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
ἃς ἐπῖπε Βαπᾷ τοιομεα {πὸ αἰζαν᾿5 οἰ δα ηϑῖηρ᾽ ἤγ6. 

ΗΕΒΟΟΓΠΕΒ 
γγοε 5 πο ! ΑΝ ΨΒουθίοσε 5ράγα 1 πῆπθ οὐ [1 6. 

ὙΠῸ ἅππὶ Του πα ἐπὲ πάθεν οὗ τὴν ἀθαν, ἀθαν 5015. 

Απᾶ σὰ ποῖ ἴο ρπηρε μοδα]οπρ' ἕλοι ἃ οἰ ΠῚ, 

Οὐ ἄλϑἢ ἃ ἄαρροὺ ἄονπ ἰπΐο τΐπθ Πθανῦ, 

Απᾶ τρᾶκὸ ππ6 ἀν ΕΠΡῈΥ οὗ τὴν ΟΠ ἀνθ π᾽5 Ὀ]οοά. 1150 

Οὐ ψ τ οομϑαμίηρ ἅτε Ὀιγ {15 ΤΥ ες}. 

Τὸ ἀνοτὺ πὲ πηταϊπεπὲ 11ξ6-]Ἰοηρ' Ἰηΐλτην 

Βιυΐ 1ο, ἴο ἐπννασὲ τὴν ΡιΡοβοβ οἵ ἀθδίῃ, 

ΤΠδβοιβ ἄγανϑ πἰρῚν, τὰν Κίηϑηιδη ἃπα τὴν ἐγ οπά. 

[5841] θὲ ξβθϑη! ἰπὶς οαγθε οὗ ΟΠ τ π᾿ 5 ὈΪοοα 

9041] τηδοὶ ἃ ἔποπα 5 Ἔγϑβ, ἀθαγεβὲ οἵ τὴν ἤ]επάβ 

γγοο! ὙΠαΐ 5841 4ο3-- Ποῖα ἢπα βοἸταας 

Ιη 115: ἴακε νίηρϑ, οὐ ρ᾽ππρο θεπδαῖῃ {πε στοιηα 

ΟἿ εἴ τὴὸ ἴῃ ὈΪΔῸΚ ἀα ΚΠ 85 ΡᾺ]}] τηΐπο ποδα: 

Ἐοὸγ 1 ἰλκεὲ 9ῃδιηθ ἔου ευὴ]5 τουρῃΐϊ οἵ τη6, 1100 

ΝοΥ που]Ἱᾶ 1 ἰαϊπὲ Πΐπι τ ἢ Ὀ]οοα σι] πη69ς-- -ἰ 

Ναν, πον ῖβα νου] 1 Πᾶττη ἐπα ἱπποοθηΐ. 

Επίον τβέβευβ. πέθ αἰξοπα αηί5. 

ΤΗΕΞΕῸΒ 
Ι οοπιθ. ἱτἢ πθ πὶ ἐμαὶ Ὀν Αβοριιβ᾽ βἔγθατη 

[πῃ ἃττὴβ ἃτ8 ἰαυυνίηρ. ΑἰΠ ΘΗ Θ᾽ ὙΓΑΥΥΊΟΥ 5015. 

Αποίεπε, ἕο Ὀγΐπρ ἔῃ ν 50ῃ τὴν Ὀαξι16- 816. 

ἘδΥ στασηοι" οατηα ἴοὸ με Ἐπ ΟΠ ΠοΙάβ᾽ ἴον 

1 ΤῊ τηϑγ βἰρηῦ οὗ ἃ πράου σοην θυ δα σοπίδηηϊ δ] 0η. 
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ΗΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ὡς σκῆπτρα χώρας τῆσδ᾽ ἀναρπάσας Λύκος 
εἰς πόλεμον ὑμῖν καὶ μάχην καθίσταται. 
τίνων δ᾽ ἀμοιβὰς ὧν ὑπῆρξεν Ἡρακλῆς 

1170 σώσας τς νέρθεν, ἦλθον, εἴ τι δεῖ, γέρον, 

ἢ χειρὸς ὑμᾶς τῆς ἐμῆς ἢ συμμάχων. 
ἔα' τί νεκρῶν τῶνδε πληθύει πέδον; 
οὔ που λέλειμμαι καὶ νεωτέρων κακῶν 
ὕστερος ἀφῖγμαι; τίς τάδ᾽ ἔκτεινεν τέκνα; 
τίνος γεγῶσαν τήνδ᾽ ὁρῶ συνάορον; 
οὐ γὰρ δορός γε παῖδες ἵστανται πέλας, 
ἀλλ᾽ ἄλλο τοί που καινὸν εὑρίσκω κακόν. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
ὦ τὸν ἐλαιοφόρον ὄχθον ἔχων ἀναξ--- 

ΘΗΣΕῪΣ 
τί χρῆμά μ᾽ οἰκτροῖς ἐκάλεσας προοιμίοις ; 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
1180 ἐπάθομεν πάθεα μέλεα πρὸς θεῶν. 

ΘΗΣΕῪΣ 
οἱ παῖδες οἵδε τίνες, ἐφ᾽ οἷς δακρυρροεῖς ; 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
ἔτεκε μέν νιν οὑμὸς ἷνις τάλας" 
τεκόμενος δ᾽ ἔκτανε, φόνιον αἷμα τλάς. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
εὔφημα φώνει. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
βουλομένοισιν ἐπαγγέλλει. 

ΘΗΣΕῪΣ 

ὦ δεινὰ λέξας. 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

οἰχόμεθ᾽ οἔχομεθα πτανοί. 
ΘΗΣΕῪΣ 

τί φής ; τί δράσας; 
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ἸΤῊΕ ΜΑΌΝΕΣΘ ΟΕ ΗΒΒΟΙ ΕΒ 

παι Πγοῖβ, ἘΠ15. Πα ᾿5 βοαρίεγδα ονναν πδυγρεά, 

ΕῸΣ ννὰν Παά γίβοη ἀραϊηϑῦ γοι, ἀπα ἴῸν Πρ. 
Απᾶ ἴο τεχαῖξε πὸ βουνίοθ ἄοπο οἵ Πΐπη 
ὙΠῸ οὐ οὗ Ηδάε5 βανϑα τηρ, οομηε 1, ἀποϊθηΐ, 1170 
1 ἀυρῆΐϊ γε περ τηΐπε πὰ Πα ΟΥ̓ τηΐπῈ Ἀ11165. 
.-. Ηδ! ψπογείοσε θδαγα {Π6 δάσίῃ {ῃϊ5 Ἰοδά οὗ ἀεδὰ ἢ 
Ηλνε 1 Ρεεη Ἰασρσαγα ἢ-- ἤᾶνα 1 οοτηε ἴοο ἰαΐε 
Τὸ 5ἴαν [61] τη βο με! ὙΠῸ οου]α 5]4ν ἔΠθθε θῸν5 
γΠοβῈ νυ τε 5 586, {Π|5 ψοιδη {παῖ 1 5663 
Νοῖ θογϑβ, ροοά βοοίῃ, ἅγὸ τηρᾷ ἴο ἴαθε ἔπ σρθᾶν ! 
ΘΌγΘ, 506 ΠΗ Θαγα -οὐ οαΐγαρο πον 1 ἢπηά! 

ΔΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
Κίιηρ, Ἰογα οὐ πὲ υπό ψἹῈ} ὑπὸ οἸτνθ5 σον ηθά- 

ΤΗΒΒΕΙΒ 
ψΠν ἴῃ ἔῃ ν ἤγοι ννονς. νν1}]}ς ἃ νοῖοο ὉΓ ψῸ6 ἢ 

ΔΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
Θογ ΠΠ|ςΦ αὖ ἐπὸ παπᾶς οὗ ἐπε αοας πᾶνε νὰ οαπα. 1180 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
γαῖ Ἰαάς θὲ ὑπθ 56, ο᾽εὺΓ ὑγοτη που ψψεοροϑϑὶ 50 ἢ 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
Μν 50 νγὰβ πεῖν ἔα ΠοΥ---]85 Δ Πα 4]85 ἔῸΥ Πίτη-- 
ΤΠΕΙΓ ἔλύπμου. πα 5]6νν ἐπε !- -πὺ ἄάγεαὰ {παῖ 

ΤΠ ΦΥ͂ ΟὙΊΙη ! 
ΤΗΕΒΕῦΒ 

ν Ηυ5ῃ}! ὅϑρεδκ ποῖ Πουσοῦβ ὑπο ! 
ΑΜΡΗΙΤΕΥΟΝ 

ΑἸ, νοῦ] ἐμαὶ 1 οουἹα θὰδ οὔεὲν ἴῃν νογὰ ! 

ΤΗΕΒΕΙΞ 
᾿)γθδα ἐπίηρϑε ὑποὺ βανθϑῦ πον! 

ΑΜΡΗΙΤΕΥΟΝ 
ΕἸεα 15. οὐ Ὀ]155, ἃ5 οη. νγηρϑ οἵ ἃ Ὀἰτά. 

ΤΗΕΒΕΒ 
Ὑνηδὺ βαγεϑὲ ὑπο ἢ--- ον στουρῃὲ πε ἀεδα 80 ἀγεδά ἢ 

5 2 [Ὁ] 

ΥΟΙ,. ΠΙ. π 
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1900 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΈΝΟΣ 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
͵ὔ ΄, ἈΝ 

μαινομένῳ πιτύλῳ πλαγχθεὶς 
ἑκατογκεφάλου βαφαῖς ὕδρας. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
Ἥ ὅδ᾽ ς , ς- 4 δ᾽ ὅδ᾽ ς “- , Ν 

βᾶς ο αγὼν τις [)) ουν νεκροῖς, γέρον ; 

ΑΜΦΙΤΡΥΩ͂Ν 
3. ΠΡᾺΝ δ᾿ ῪΝ [ , ς 7 ἃ ϑένιΝ ἐμὸς ἐμὸς ὅδε γόνος ὁ πολύπονος, ὃς ἐπὶ 
δόρυ γιγαντοφόνον ἦλθεν σὺν θεοῖ- 
σι Φλεγραῖον εἰς πεδίον ἀσπιστάς. 

ΘΗΣΕΥΣ ι 

φεῦ φεῦ: τίς ἀνδρῶν ὧδε δυσδαίμων ἔφυ; 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
2 Ἅ 2 , Ὁ“ 

οὐκ ἂν εἰδείης ἕτερον 
, ῇ Ψ' ω᾿ 

πολυμοχθότερον πολυπλαγκτότερόν τε θνατῶν. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
, Ν ,ὕ » ’, 7, 

τί γὰρ πέπλοισιν ἄθλιον κρύπτει κάρα; 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

αὐδόμενος τὸ σὸν ὄμμα 
καὶ φιλίαν ὁμόφυλον 
αἷμά τε παιδοφόνον. 

ΘΗΣΕΥΣ 
ἀλλ᾽ ὡς συναλγῶν γ᾽ ἦλθον: ἐκκάλυπτέ νιν. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
ὦ τέκνον, 
πάρες ἀπ᾽ ὀμμάτων 
πέπλον, ἀπόδικε, ῥέθος ἀελίῳ δεῖξον" 
βάρος ἀντίπαλον δακρύοισιν ἁμιλλᾶται. 
ἱκετεύομεν ἀμφὶ σὰν 
γενειάδα καὶ γόνυ καὶ χέρα προσπίτνων 
πολιόν τε δάκρυον ἐκβαλών. 
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ΤῊΝ ΜΑΝΙΝ ΟΕ ΗἩΒΕΟΓΌΠΕΣΝ 

ἈΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
{Προ πη 1)6555 ΒΡῈ ψψὰ5. ἢἷ5. 50} [οσθο νά, 

Απαὰ Πϊ5 5Πα 5 ἴῃ της Ὀ]οοα οὔ {πὸ νάγα οὗ υπάνεά 
ποαάς ψεσὸ ἀγεα. 

ΤΗΕΒΕΙΒ 
Ι,.ο, Ηεγὰ᾿ 5 ψοὺκ ὉΠ στοῦπομοίῃ τηϊάϑὲ γοη ἠεδα ἢ 

ΑΜΡΗΙΤΕΥΟΝ 
Μν 50 ἴ5 ἰἴ---τηἶπο--οὐ ἔπε ἐποιβαπα τ0115, ν᾿ Πο 5ἐοοά 
ἴῃ {Π6 τ Κ5 οἵ {πε ἀοας, 5ἴοοα 5]ανίηρ ἔπ σαηε- Ὀγοοά 

Οἱ {πε Ρ]αΐπ οἵ ΡΗ]οσγα, ἃ ννΥΥΊΟΥ σοοά. 
ΤΗΕΒΕῦΒ 

γγοο " ἤθη ννὰβ πηδη ὈΥ ἴαϊο 50 1Π]-βεϑιθδα ! 

ΑΜΡΗΙΤΕΥΟΝ 
ΝΌΠΟ ΟΥ̓ ΟῚ οὗ τηογἕα] τηθὴ 5Π4]Ὁ ἔοι 56 6 

Ὑπὸ παῖῃ θανάθη οὗ Πθανῖον σγϊοῖς, ννὰς τον ἄγον 
πϊορτ δα ἐπα Π6. 

ΤΗΕΒΕΙΒ 
Ὑ Ὴν ἀοῖ}} ῃ6 ὀνϑυρα}} Πἰ5. Παρ] 6595 ἢ θδα ἢ 

ΑΜΡΗΙΤΕΥ͂ΟΝ 
ΕοΥ 5Πδιηδ ἐπαΐ ὑπὸ ογδβ 500 ἢ εἰσῃὲ ςῃοι]α νη. 
5Πδηηθ ἴον ὑπὸ ρμἰἐγίηρ' ἰονε οὗ Κίῃ, 
ΕῸΥ Πἰβ 50η9᾽ Ὀ]οοα 9Πδτηε---ον {πΠῸ τηδήμπθϑβϑ, {πὸ οἰη ! 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
ὕσπνει! Ἠΐτη-- πὴ μδῖἢ ουτηραΐῃν ΒΙΠΕῚ 16. 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
ὅ0η, οαϑὺ ΠΌΤ ὑΠπ6 αγαβ ἢν τη ]ε᾽ 5 νεὶ] ; 

ΕἸϊηρ τ ἤδηοα ; ὑῃν δος ἴο {πε 5 ἐγ ἢ 5ῃον. 
Το, ἃ νεῖρῃξ ἐπαΐ οιυνεῖσῃθίῃ ἐῃν ἔθαῦβ θΘα 5 ἀοννη 

ΘΥἸο 5. 560816 3} 
ον πη6 ἴῃ ΞΡ] δ ηοε ἰονν [Πᾶν : 

Αἵ τῃγ Ὀεδγζά, δὲ ἵν Κπδε, δὲ {πΐϊπε μαπά. 11 ἔμοιι 
Απα τηΐπα ο]α δγεβ ἀγῸΡ ἐπε ἔδυ. 

᾿ ΤῊ οἸδίτηβ οὗ ἔγΙθ μἀ58}10 οὐὐνγθὶ Ἢ ἔῃοβα οὗ στϊοΐ. 
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[Ω] [ΩῚ 

ΗἩΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΟΜΕΈΝΟΣ 

ἰὼ παῖ, κατά- 
΄ ᾿] ΄ ΄ φ 

σχεθε λέοντος ἀγρίον θυμόν, ὡς 
δρόμον ' ἐπὶ φόνιον ἀνόσιον ἐξάγει, 

- , 

κακὰ θέλων κακοῖς συνάψαι, τέκνον. 

ΘΗΣΕῪΣ 
5 Χ Ἂ , ῇ Ὁ“ εἶεν: σὲ τὸν θάσσοντα δυστήνους ἕδρας 

» “ , " ψ Ν ΄ 

αὐδῶ, φίλοισιν ὄμμα δεικνύναι τὸ σόν. 
οὐδεὶς σκότος γὰρ ὧδ᾽ ἔχει μέλαν νέφος, 
ὅστις κακῶν σῶν συμφορὰν κρύψειεν ἄν. 
τί μοι προσείων χεῖρα σημαίνεις φόνον; 
ὡς μὴ μύσος με σῶν βάλῃ προσφθεγμάτων ; : 
οὐδὲν μέλει μοι σύν Ε, σοὶ πράσσειν κακῶς" 
καὶ γάρ ποτ᾽ ηὐτύχησ᾽" ἐκεῖσ᾽ ἀνοιστέον, 
ὅτ᾽ ἐξέσωσάς μ᾽ εἰς φάος νεκρῶν πάρα. 
χάριν δὲ γηράσκουσαν ἐχθαίρω φίλων, 
καὶ τῶν καλῶν μὲν ὅστις ἀπολαύειν θέλει, 
συμπλεῖν δὲ τοῖς φίλοισι δυστυχοῦσιν οὔ. 
}] 7ὔ . » 7 » ,ς ἀνίστασ᾽, ἐκκάλυψον ἄθλιον κάρα. 
βλέψον. πρὸς ἡμᾶς. ὅστις εὐγενὴς βροτῶν, 
φέρει τὰ θεῶν γε πτώματ᾽ οὐδ᾽ ἀναίνεται. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
“ ͵ ῇ “ ω 

Θησεῦ, δέδορκας τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ἐμῶν τέκνων ; 
ΘΗΣΕΥΣ 

» Χ ΄ 7, "Α ἤκουσα, καὶ βλέποντι σημαίνεις κακά. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

" “ ΄- 

τί δῆτά μου κρᾶτ᾽ ἀνεκάλυψας ἡλίῳ; 
ΘΗΣΕΥΣ 

», 5 Ρ] ,ὔ Ν Ἃ Ν “ “Ὁ τί δ᾽; οὐ μιαίνεις θνητὸς ὧν τὰ τῶν θεῶν. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΓΑ͂Ν Ὁ.) ο Ψ 3 » , ’ὔ τ ’ 

φεῦγ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽, ἀνόσιον μίασμ᾽ ἐμόν. 

1 ἬρΙϑΚο : ἴον Μ5 ΝΕ. βρόμον. 



ΤῊΕ ΜΑΌΝΕΒΒ ΟΕ ἩΒΡΕΒΟΌΙ ΕΒ 

Ο 50, γοΐγαϊπ ποι {πῸ ἔασίοιβ ᾿ἰοη᾽5 τποοὰ ! 1210 
Τῆι νου]άβι βϑρεεα ὁπ ἃ τᾶσθ ἈΠἢδ)] ον, ἃ ράῖῃ οἵ 

Ὀ]οοά, 
ὙΥο αὐ θεῃηΐ οἢ 561-59] ρ Ε , οα. 5 ΕΠ ΠἸηρ’ νυ ἢ ἐν]] 

Θν]])} 5 Ηοοάα. 
ΤΗΕΒΕΙΒ 

Ηο! τ{Πξδε ἴῃ 50 γ1Ὁ- ὈΓΌΚΘῚ βϑβϑίοη οσοπο θα 
ΙΠ4}}--σενϑὰὶ ππἴΐο ἢν ἔποπα την ἔδοα. 
ΠΟΙ 5 ΠῸ ἀλγκη 685 μδῖῃ ἃ Ρ8]}}] 580 ὈΪδοκ 
Τηδὺ Ὁ 5Που]α Πᾶς {πὸ πΐβοσν οἵ ἴῃ ννοὐϑβ. 
γὴν νᾶνε τὴὸ θᾶ 9 κ ν ἢ Παπα ὑπΠαὺ νγὰγπ5 οὗ Ὀ]οοα ἢ 
Ιοοῦ βουηδ ρο]] τοι οἵ ἐν βρεεςῇ ἰαϊηΐ τηὲ ἢ 
Ναυρῆϊ τθοκ 1 οὗ τηϊδέοσζαπθ, 5Βηαγθα νυ [ἢ {Π66. 1990 

Εδὶν Ἰοῦ Παῖῃ θα πα τὴς. -ἰ ἄατζε τ ΠπΠΌμ παῦ ΠΟᾺΓ 
Ώεη βαἴε ἴο ἀὰν ὑμοι Ὀγοιρ ̓ 5ὺ τηὸ ἔγοιη {πὸ ἀθ6δα. 
Εὐο πα σταύτιαε ἐπᾶὺ νναχϑῖὶῃ οἱα 1 Παῖε. 
Ηκαῖε Πίτη ψγῆο ννου]α Θπ]ον ἤ]6 πα 15᾽ σα Π5Πϊηθ-ἰά 6, 
Βυὺ νν1}} ποῦ ἴῃ τηϊϑέογξιηςξ 5841] νυττῃ ὑμθιη. 
δίδπα πρ. ἀπτηαῆε ποι τΠῖηῈ Παρ]655 μοδα: 
ΤΟΟΚ οἢ πη : γγῆο οὗ τηξδὴ 15 γον ]-ϑου] δα 
Βεϑάγεῖῃ {πὸ ον 5 οἵ ἤδανει, δηα ΕἸ πο ἢ ποί. 

[{ὺπυοῖδ πΕ μοῦ Ε5. 
ΗΕΕΟΌΙΕΒ 

ΤΠ βειιβ, παϑὺ 566 ὴ τηΐη6 οὨϑίϑαρσηῦ ὁ. μΐη6 θᾶ 065 ἢ 

ΤΗΕΒΕΙΒ 
Ι Παᾶανὸ πεαχα : πὲ 1ΠΞ μοι πδηγεϑὶ 1 ΕΠ ο]ά. 1230 

ΗΕΒΟΌΤΕ5 
γὴν ὑπὲπ ἀπνοὶ] πΐηθ ἢοδα ἀπο {πε 58 ἢ 

ΤΗΕΒΕΙ5Ξ 
γὴν ἢ -ὐποσγία!]. ποι οαπδὲ ποῖ μοὶ] εἴς {πε Πεάνθη5. 

ΗΕΒΟΓΕΒ 
ΕἸδα, ΠᾺΡ] 655, τὴν Ρο  υἰίοῃ »οα-ἀοσαγϑὶ ! 

το [5] Φ 



ΗΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΟΜΈΝΟΣ 

ΘΗΣΕΥΣ 
᾿ » “- ,, “ , 

οὐδεὶς ἀλάστωρ τοῖς φίλοις ἐκ τῶν φίλων. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
᾽ ᾽, ᾽ ᾿ ΄, ,ὕ » ᾽ ᾽ , ἐπήνεσ᾽- εὖ δράσας δέ σ᾽ οὐκ ἀναίνομαι. 

ΘΗΣΕῪΣ 
Βίων ᾿ ΄, ᾿ 7 Α...3 ΄ Ξ 
ἐγὼ δὲ πάσχων εὖ τότ᾽ οἰκτείρω σε νῦν. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
» Χ 7 ο » ᾽ 7, ͵ 

οἰκτρὸς γάρ εἰμι τἄμ᾽ ἀποκτείνας τέκνα. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
’ ων 

κλαίω χάριν σὴν ἐφ᾽ ἑτέραισι συμφοραῖς. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
Φ » ν᾿ 3; 5 ΌΣ “ ,ὔ 

ηὗρες δ᾽ ἔτ᾽ ἄλλους ἐν κακοῖσι μείζοσιν ; 

ΘΗΣΕῪΣ 
[χ4 -“ ’ 

1240 ἅπτει κάτωθεν οὐρανοῦ δυσπραξίᾳ. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
Ν 7 5 ὦ) - τοιγὰρ παρεσκευάσμεθ᾽ ὥστε κατθανεῖν. 

ΘΗΣΕῪΣ 
-“ - “ ,ὔ 

δοκεῖς ἀπειλῶν σῶν μέλειν τι δαίμοσιν ; 

ΗΡΑΚΛῊΗΣ 
ν ς , Ἀ ᾽ , 

αὔθαδες ὁ θεός, πρὸς δὲ τοὺς θεοὺς ἐγώ. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
»Μ ’ .) ΄ Ἀ 7 “ - ,7ὔ 

ἴσχε στόμ᾽, ὡς μὴ μέγα λέγων μεῖζον πάθῃς. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

͵ “ “ » ΜΝ αν αὉ » «Ψ “ γέμω κακῶν δή, κοὐκέτ᾽ ἔσθ᾽ ὅπη τεθῇ. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
δράσεις δὲ δὴ τί; ποῖ φέρει θυμούμενος ; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
θανών, ὅθενπτερ ἦλθον, εἶμι γῆς ὕπο. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 

εἴρηκας ἐπιτυχόντος ἀνθρώπου λόγους. 
[ΟἹ 30 



ΤῊΒ ΜΑΌΝΚ ΒΝ ΟΥ ΗΒΕΟΌΙΕΒ 

ΤΉΒΒΕΙΒ 
Νὼὸ Βαιτηρ᾽ οὐγ56. οα Ρά55 τον ἐγ’ ε πα τὸ ἔπ, 

ΠΕΝΟΌΠΕΒ 
Νοὸν πᾶν "-νεῦ {πὰ πκ5. 1 ΠεΙρεα {πὲ Ὸὶ ΠΟΥ ΓΈΡΟΙ, 

ΤΉΒΒΕΙΝΒ 

Ι [Ὸν {παὶ Κι ε55. πον οομραϑδίοπαΐο πες, 

ΗἨΕΝΟΌΕΒ 
(Ομ ρα δῖοι - νου Πν ἅμ 1, γΠῸ 516» ΤῈ ν 5015! 

ΤΉΡΒΕΟΒ 

Τ ν ὸρΡ ἴον τπν σάκκο, ἕο ἔπ ν ἔοσίαα σπαηροά. 

ΗΕΒΟΌΠΕΒ 

Ηδ5ι τοι Καονν ἀπ ν ΠΟ] δα ἴῃ δ ρον 65 ἢ 

ΤΉΡΒΕΙΒ 
Πυοπι φαγ ἢ} ἴὸ πον ι γθά ἢ ὑπ ν ΘΑ] τ 165. 

ΗΕΗΟΌΠΕΞ 

ΤΠπογοΐοσο πᾶν 1 ργεραγεα τὴν 508} ἴο αἶε. 

ΤΉΕΒΕΟΒ 

1) θην δὲ ποι {πὶ Ἡ φάνϑη γε ο κα ἀρῆς οἵ τ{πγοαῖς οὗ 
{πῖπὸ ἢ 

ΗΕΗΟΌΠΕΒ 

Εν πὸ (οα οφαγὸς ποῖ, ΠΟΙ οαγχγὸ 1 [Ὸν νά ! 

ΤΉΡΒΕῦΒ 

είναι Ἰὴρ5, ᾿ΙΘϑὲ Πρ νον 5. Ὀγίηρ ἀθερεν ννῸῈ5 

ΗΕΗΟΌΠΕΒ 

}}- τα ρηι ἃ} 1 ἼΠΠ 06 5-- -πὸ 5ράσε [Ὁ ΠΟΤΕ. 

ΤΉΒΒΕΙΒ 

νυ πας νΠῸ ἀποιν ἐὸ ὃ-- ὐν ΒΙΕΠΟΥ ἀγῈ ραϑδίοη- Πα] ες ἢ 

ΠΕΗΟΌΠΕΣ 

1Ὸ ἀφαῖῃ. 1 μὰ55 ἴο Ηδάδβ, νἤθηος Τ οαμηο. 

ΤΉΗΕΒΕΙ ΚΑ 

Νὺ Πετο 5 ννοσᾶς θὲ {πε {πα ποι μας φατά. 

129) 
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1900 

ΗΡΑΚΛῊΗῊΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
᾿ Ἄ5.5 δ "7 “- - σὺ δ᾽ ἐκτὸς ὦν γε συμφορᾶς με νουθετεῖς. 

ΘΗΣΕῪΣ 
ὁ πολλὰ δὴ τλὰς Ἡρακλῆς λέγει τάδε; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
οὔκουν τοσαῦτά γ᾽" ἐν μέτρῳ! μοχθητέον. 

ΘΗΣΕῪΣ 
᾽ , ω Ν “ , εὐεργέτης βροτοῖσι καὶ μέγας φίλος ; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
οἵδ᾽ οὐδὲν ὠφελοῦσί μ᾽, ἀλλ’ Ἥρα κρατεῖ. 

ΘΗΣΕῪΣ 
» » 3 Ξε » “ 

οὐκ ἄν σ᾽ ἀνάσχοιθ᾽ “Ελλὰς ἀμαθίᾳ θανεῖν. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

ἄκουε δή νυν, ὡς ἁμιλληθῶ λόγοις 
πρὸς νουθετήσεις σάς" ἀναπτύξω δέ σοι 
ἀβίωτον ἡμῖν νῦν τε καὶ πάροιθεν ὄν. 
πρῶτον μὲν ἐκ τοῦδ᾽ ἐγενόμην ὅστις κτανὼν 
μητρὸς γεραιὸν πατέρα προστρόπαιος ἃ ὧν 
ἔγημε τὴν τεκοῦσαν ᾿Αλκμήνην ἐ ἐμέ. 
ὅταν δὲ κρηπὶς μὴ καταβληθῇ γένους 
ὀρθῶς, ἀνάγκη δυστυχεῖν τοὺς ἐκγόνους. 
“Ζεὺς δ᾽- -ὅστις ὁ Ζεὺς--πολέμιόν μ᾽ ἐγείνατο 
Ἥρᾳ: σὺ μέντοι. μηδὲν ἀχθεσθῇς, γέρον" 
πατέρα γὰρ ἀντὶ Ζηνὸς ἡ ἡγοῦμαί σ᾽ ἐγώ. 
ἔτ᾽ ἐν γάλακτί τ᾽ ὄντι γοργωποὺς ὄφεις 
ἐπεισέφρησε σπαργάνοισι τοῖς ἐμοῖς 
ἡ τοῦ Διὸς σύλλεκτρος, ὡς ὀλοίμεθα. 

ἐπεὶ δὲ σαρκὸς περιβόλαι᾽ ἐκτησάμην 
ἡβῶντα, μόχθους οὺς ἔτλην τί δεῖ λέγειν ; 
ποίους ποτ᾽ ἢ λέοντας ἢ τρισωμάτους 

1 Ἡδϑριηδηη : ἴον ΜΌΝ. γ᾽, εἰ μέτρῳ. 



ΤῊΕ ΜΑΌΝΕΞΒ ΟΕ ΗἨΒΕΒΟΓ ΕΒ 

ΗΕΒΟΙΕΒ 

ΤΉου ἀορῖ τοθυκο τηε---οἶδαῦ οὗ παΐσεσν ὑποὰ ! 

ΤΗΕΒΕΙΒ 

ϑρεακα Ηδγου]θβ, γ Πὸ Βα] ἐπαἀπγεα 50 πο ἢ.--ὀ πΧ[250 

ΗΕΗΟΌΠΕΒ 

ΝΟ νΟΥ 50 τΠ0} ! ἰΐ5 θοσπα5 Ἐπ ἀπ 06 Βεῖτῇῃ. 

ΤΗΕΒΕῦΒ 

Μοη᾽5 θεποίδοϊου ἀπά πεῖ: τηϊσηΐν ἔγἜ μα ἢ 

ΗΕΒΟΌΠΕΒ 
Τλοῳ οαπιποῦ 6 ]Ρ, ἕο Η ογα᾽ 5 τηῖσηῦ ΡΓΘν 4115. 

ΤΗΕΒΕΙΒ 

Ηδ]1ὰς 1] Ὀτόοῖκ ποῖ {Πϊ5 ἔοο]᾽ 5 ἀθαῖῃ ἔον {πεε. 

ΗΕΗΟΟΓΙΕΒ 

Ηρδάσκοη, ἐπαΐ 1 τηὰν νυ τθϑῦϊε ἴῃ ἈΥραμηΘΗΐ 

ὙΠ τπῖπε δἀτηοηβ προ. [1] ππξοϊα 

γΥῊν πον, ἃ5 πευεϊοξογε, Ροοῖϑ ποῦ ἴο ᾿ἴνε. 

ΕἸγϑῖ, 1 τὴ Ηΐς 50η, ψγῃο, ἢ Ὀ]οοά- σι] οἰαϊηδα 

Εγοτη πὰ οΥ οὗ τὴν τηοῖ μου 5 ἀρὲα εἴτα, 
γγεἀάεα ΑἸοπθπα ψΠηῸ σᾶνα Ὀἰσίῃ ἴο τη6. 1960 

ὙΠ δη ἐμὲ ἔοαπᾶαϊίου οἵ {πε τὰοο 15 Ἰαϊα 

[πὶ ἴῃ, ποοᾶς πυδὺ πὲ ἰσϑαθ θ6 11}1-σἰαυγϑα. 

Αμᾶ Ζει5--- ΠΟ ἐσ Ζειβ θ6--οραῦ πῖθ ἴθ 

Το Ηετᾶ.-- -πᾶν Ὀαΐ, ἀποϊδηΐ, θῈ ποῖ οΒαΐεδα. 

ἘῸὸν ἔσαοὺ ἔδίμου ἔπδ6 1 οουπὲ ἔπη Ζειι5. 

ὙΥΠδη 1 νὰ γεὺ ἃ βυοκ]πρ, Ζειβ᾽5 Ὀγϊά 6 

ϑϑηΐ σΟΥΡΌΠ-Θ]  η σ᾽ ΞΟ Θ Πΐ5 βου εν 

Αραϊηβῦ τὴν οὐδα]6. ἐπαΐ Ιτηϊρηΐ θὲ 5111. 

ΘΌΟΠ ἃ5 ἴ σαϊπεγοά νεβῖασε οὗ Ὀγάνγην 65}, 

γγμαΐ Ροοῖς ἴο {611 νυμαῖ Ἰαθοῦγς 1 ἐπα πγοα ἢ 1970 

γγΠδὲ Ἰίοπϑ, νυ μαῦ ἐπγεε-θοάϊεα Θεγγομ-ἤξμπας. 

[ΟἹ ωϑ ω 
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ΠΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΌΜΕΝΟΣ. 

Πηρυόνας" ἢ Γίγαντας ἢ τετρασκελῆ 
κενταυροπληθῆ πόλεμον οὐκ ἐξήνυσα ; 
τήν τ᾽ ἀμφίκρανον καὶ παλιμβλαστῆ κύνα 
ὕδραν φονεύσας, μυρίων τ᾽ ἄλλων πόνων 
διῆλθον ἀγέλας κεἰς νεκροὺς ἀφικόμην, 
Αὐδου πυλωρὸν κύνα τρίκρανον εἰς φάος 
ὅπως πορεύσαιμ᾽ ἐντολαῖς ὐρυσθέως. 
τὸ λοίσθιον δὲ τόνδ᾽ ἔτλην τάλας φόνον, 
παιδοκτονήσας δῶμα θριγκῶσαι κακοῖς. 
ἥκω δ᾽ ἀνάγκης εἰς τόδ᾽ οὔτ᾽ ἐμαῖς φίλαις 
Θήβαις ἐνοικεῖν ὅσιον" ἢν δὲ καὶ μένω, 
εἰς ποῖον ἱερὸν ἢ πανήγυριν φίλων 
εἶμ᾽; ; οὐ γὰρ ἄτας εὐπροσηγόρους ἔχω. 
ἀλλ᾽ Ἄργος ἔλθω; πῶς, ἐπεὶ φεύγω πάτραν; 

έρ᾽ ἀλλ᾽ ἐς ἄλλην δή τιν᾽ ὁρμήσω πόλιν" 
κἄπειθ᾽ ὑποβλεπώμεθ᾽ ὡς ἐγνωσμένοι, 
γλώσσης πικροῖς κέντροισι κλῃδουχούμενοι' 
οὐχ οὗτος ὁ Διός, ὃς τέκν᾽ ἔκτεινέν ποτε 
δάμαρτά τ᾽; οὐ γῆς τῆςδ᾽ ἀποφθαρήσεται; 
κεκλημένῳ δὲ φωτὶ μακαρίῳ ποτὲ 
αἱ μεταβολαὶ λυπηρόν' ᾧ δ᾽ ἀεὶ κακῶς 
ἔστ᾽, οὐδὲν ἀλγεῖ συγγενῶς δύστηνος ὦν. 
εἰς τοῦτο δ᾽ ἥξειν συμφορᾶς οἶμαί ποτε’ 
φωνὴν γὰρ ἥσει χθὼν ἀπεννέπουσά με 
μὴ θιγγάνειν γῆς καὶ θάλασσα μὴ περᾶν 
πηγαί τε ποταμῶν, καὶ τὸν ἁρματήλατον 
Ἰξίον᾽ ἐν δεσμοῖσιν ἐ ἐκμιμήσομαι. 
πρὸς ταῦτ᾽ ἄριστα μηδέν᾽ “λλήνων μ᾽ ὁρᾶν, 
ἐν οἷσιν εὐτυχοῦντες ἦμεν ὄλβιοι. 
τί δῆτά με ζῆν δεῖ; ; τί κέρδος ἕξομεν 
βίοτον ἀχρεῖον ἀνόσιον κεκτημένοι ; 

1 Ῥ]η5]ον : ἴον ΜΙ ΕΟ, Τυφῶνας. 



ΤῊΒ ΜΑΟΝΈΒΘ ΟΕ ΗἩΒΕΟΓ ΕΒ 

Οὐ ρἰαηΐς, 5᾽ανν 1 ποῖ ὃ---οὐ ἢ γηΠαΐ ποδὶ 
ΟΥ̓ ἐοατέοοι (ὐδηΐδιι5 ἔοι ρηῦ ποῦ οὐ {ΠῈ νὰν ἢ 
Τῆς Ποιπα ο᾽ Οὐ συν στη αὶ ν ἢ Ποδαβ ὑπαὶ βονογεα σγεν. 
ΤῊς Ηνάχὰ, Κη]]6α 1 : Ὁπγοηρδ οὗ [0115 656 
[Ππἴο]4 1 ψτοιυρπῖ: 1 ραθθθοα ἀπο {πΠῸ ἀδδα 
Τὸ Ὀγίηρ ἔου ἢ αὐ Ἐμπαγγ βίοι Ποϑὶ το Ἰρης 
ΤῊΘ ποιπά τπγο6- ποδάθα, ννγάεν οἵ Ηε]]- σαῖς. 
Απα {Π15-- ὐνοθ᾽ 5 τὴ !- τὴν Ἰἰαϊοβὶ ἀδθρογαῖο ἀθεὰ. 
Μιυγάου οἵ 50η5---πηΐπ6 Ποιηθ᾽ 5 Τορϑίοπε οὗ ΠῚς ! 1250 

Ι ἀπ οομη6 ἴο {Π|15 οἔγαϊτ-. ἴῃ τὴν ἀθαγ-ϊονεα ΠΕ ΡῈ 5 
Ι οαπποῖ ἄνν 6 }} ππουγθο. ὙΠοιρῊ 1 5Που]α οἵαν. 
Τὸ νιμᾶῖ ἴαπε οδῃ ἰ ρο;β - Παῦ σαὐὺπευίηρ 
ΟΥ̓ δοπαβ ἢ πε Αοφουχθῖ, ἴο ΟΠ ΠῸ ΤηΔ ΤΠΔΥ 

5ρ6ᾶκ' 
514}} 1 ἴο Αὐρὸς ἢ Ἰ, δη οἰ αν δα τηδῃ ! 
Νὰγ {πθη, ἴο ἀπούπεὺ οἷΐν ἰεΐ τηὲ ρὸ-- 
Απα {πεῖὸ ΡῈ ἐνεα ἀϑκᾶποο, ἃ Ὀγα πα δα μηδη. 
Μν 14116γ5 ἔπεσε ὑΠδ βοουρίοιμβ οἵ ἐῃε ἰοπρσιιε.-- 
Τὸ ποτα Ζειϑ᾽ 50η, γγηοῸ πὰπγογεα θὰ θ6 5 8Πη6 τές ! 
5.4}} πὲ ποὺ ἤθπὸοε ἢ-- -ρεσγαϊοη σὸ ν ἢ Πίτη ὃ 1290 
Νοὸνν ἴο {Πδ τῆλ ο4]16 4 Πᾶρρν ἴῃ ἐϊπηθ ρμαϑὲ 
δνεῦβα 5 τουΐαγε : ΠῈ ῃοβε ἀὰν5 ΓΕ ΤῈ ἀἀΥΚ 
ΑἸνναγ5, ρυίενεβ ποῖ, θείηρ οὐδα] θα ἴῃ ας 655. 

ΤῸ {Π|5 οἴιῦβὲ 5Π4}} 1 οοῖηδ δ ἰα5ῖ. 1 νεεη. 
ΤΠδαΐ θαυῖῃ 5Π4}} ἤπα ἃ νοΐοε ἔουθἱ ἀρ τὴ 
Τὸ τοῦοῇ ΠῚ. ἀπα {πὸ 568. {παῖ 1 ογὔοβϑβ ποῖ. 
ΑΠπα τ]νου-ϑρυηρο : 50. {κεῈ [χίοη ἢ] α 
ἴπ ἘΠαϊη5 ΡΟΝ ἢἰσ ὙΠ 66] 5141] 1 θδοοιῖπε. 

Βεβὺ 50-- ταῦ ποπὸ Ξε ἐνὸβ οἢ πὸ ἴῃ ὅτοεςε, 
Τῆς πα ΨΚ ΠογῈ οπςο 1 ργοβρεγοα ἀπ ννὰ5 Ὀ] 5. 1300) 
γὴν πϑοεᾶ 1 Ἰῖνε ἢ: ὙΥπαΐ ργοῆξ 5ΠᾺ}} 1 πᾶνὸ 
Οννηΐησ᾽ ἃ τ1561655 Πἰΐδ. ἃ ΠΠξδ ἀσουγϑί 



ΗΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

χορευέτω δὴ Ζηνὸς ἡ κλεινὴ δάμαρ 
κρούουσ᾽ Ὀλύμπου δῖον ἀρβύλῃ πέδον" 
ἔπραξε γὰρ βούλησιν ἣν ἐβούλετο, 
ἄνδρ᾽ “Ἑλλάδος τὸν πρῶτον αὐτοῖσιν βάθροις 
ἄνω κάτω στρέψασα. τοιαύτῃ θεῷ 
τίς ἂν προσεύχοιθ᾽; ἣ γυναικὸς εἵνεκα 
λέκτρων φθονοῦσα Ζηνὶ τοὺς εὐεργέτας 

1310 “Ἑλλάδος ἀπώλεσ᾽ οὐδὲν ὄντας αἰτίους. 
ΘΗΣΕΥΣ 

οὐκ ἔστιν ἄλλου δαιμόνων ἀγὼν ὅδε 
Ἃ “ Ν ΄ 0 Ν - 

ἢ τῆς Διὸς δάμαρτος" [οὐδὲ σοὶ θανεῖν} 
παραινέσαιμ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ πάσχειν κακῶς. 
οὐδεὶς δὲ θνητῶν ταῖς τύχαις ἀκήρατος, 
οὐ θεῶν, ἀοιδῶν εἴπερ οὐ ψευδεῖς λόγοι. 
οὐ λέκτρα τ᾽ ἀλλήλοισιν, ὧν οὐδεὶς νόμος, 

συνῆψαν; οὐ δεσμοῖσι διὰ τυραννίδας 
πατέρας ἐκηλίδωσαν: ἀλλ᾽ οἰκοῦσ᾽ ὅμως 
Ὄλυμπον ἠνέσχοντό θ᾽ ἡμαρτηκότες. 

1320 καίτοι τί φήσεις, εἰ σὺ μὲν θνητὸς γεγὼς 
φέρεις ὑπέρφευ τὰς τύχας, θεοὶ δὲ μή; : 

Θήβας μὲν οὗν ἔκλειπε τοῦ νόμου χάριν, 
ἕπου δ᾽ ἅμ᾽ ἡμῖν πρὸς πόλισμα Παλλάδος. 
ἐκεῖ χέρας σὰς ἁγνίσας μιάσματος, 
δόμους τε δώσω χρημάτων Τ᾽ ἐμῶν μέρος. 
ἃ δ᾽ ἐκ πολιτῶν δῶρ᾽ ἔχω σώσας κόρους 
δὲς ἑπτά, ταῦρον Κνώσιον κατακτανών, 
σοὶ ταῦτα δώσω. πανταχοῦ δέ μοι χθονὸς 
τεμένη δέδασται" ταῦτ᾽ ἐπωνομασμένα 

1330 σέθεν τὸ λοιπὸν ἐκ βροτῶν κεκλήσεται 

1 ΒΟ]]οννὴν ΜϑΘ. ἴῃ δδεϊσηίησ 1311-2 το Τηθβθιῖιβ, δπα 
γοϑαϊηρ (ὑγϑηβ᾽ϑύου᾽ 5 Θοπ]θοῦι 6) οὐδὲ σοὶ θανεῖν ἴογ εὖ τόδ᾽ 
αἰσθάνει. 
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ΤῊ ΒΒ ΜΑΌΝΕΒ5 ΟΥ ΗΒΕΟΓῸΤΕΝ 

Νον ἰδῖ δεν ἄδπος, παΐ σ]ογίοια Ὀγίθ οὐ ἄδιιο, 
Βϑαῦπρ ἢ φαπ4}16 ΤῸοΣ ΟἸντηριϑ᾽ ἤοον ! 
51:6 Πα οομηραβδοα ΠῚ ἀδδῖγτε ἐΠπδαὶ 5η6 ἀδϑινεά, 
ον ν ἢ ἢϊς ρεαθϑῖαὶ Πυυ] ηρ ἴῃ αὐΐου νυ οΚ 
Τῆς ἔογεπηοβῦ τπδη οἵ ατεθοο ᾿ ΤῸ 56 ἢ «ἃ Οοαα685 
ὙΥηΟ 51Π4}} ργὰν πον ἢ ὙΠΟ, ΓῸΓ ἃ ν᾿ 5 58 Κ6 
φαϊοις οὗ Ζειϑ, του Η 61]145 δίῃ ουὐὐ ΟἹ 
Ηεῖ Ρεποίαδοζουβ, σα] 1655 ποι ρἢ {πον πνεσὰ ! 1310 

ΤΗΕΒΕΙΒ 

ΓΠΗΪς ἴα {Π6 ἀϑϑαὰ]ῦ οὗ ποπὸ οὗ ἀ εἰ {16 5 
ϑανο Ζει5᾽5 Θίθθη ; νοῦ πεὸ 1 οοιη56] ποῦ 
ΒλΈΠου ἴο αἴδ πὰ ΘΠ Υ ἀπ 6 οἔγοηρ. 
Νὼ τηοσία] Πδ ὉΠ} Θοοαρϑα πιἰοέογειιπε᾽ς ἑαϊηΐ, 
Νοὺ Οοα.-- Ἰ πϊηςγ 6] -Ἰεσεπάς θῈ ποῖ [π]56. 
Ηδλνε ἵππον ποῦ Πἰηκεα ἔΠδπὶ ἴῃ ἀπ]ανν ἔα] Βοπάς 
ΟΥ̓ ννεάϊοςκ, ἀπ νυ οΠαΐης, ἴο νυ {Π 6] {ΠγΌΠ 65. 
Ουΐϊγαροα {ποῖν ἔαμους ἢ [ἢ ΟἸντηριις 5}1}} 
ἼΠον ἄννε]], Ὀν ὑπεῖὶν ἔλα ορ  Θβϑίο5 ἀΠΆ ΡΑ 566, 
ὙγΠαῦ νη ποῖ ρ]εδα, 1, τηογία] ἃ5 ἔποι ἀγῦ, 1320 
Ποῦ οΠαΐα ἀραϊηϑὲ την ἕαϊε, ἀπ (οά5 4ο ποῖ ἢ 

Νὰν ἴπεπ, ἰθᾶνε ΓΘ 65, σα θμϊςϑῖνε ἕο {πε ἰᾶνν, 
Απα ππίο Ρ8|18ς᾽ ἔογίγεϑϑ σουηθ Ί ἢ τηε. 
ἼΠοΥῈ Ψ}}} 1 οἴδαηβε πίη Παηα5 ἔγουῃ ἰαϊπὶ οὔ Ὀ]οοά. 
αἴνε {Πδε ἃ Ποῖηθ, πα οἵ τὴν βαθϑίαπος ΠΑ] 
Τῆς ροἱβῦς τὴν ρεορὶε σάνε ἔου οὨΠ]Π ἄγθη ςανεά 
ΤνΊοα θενθη, νγῇθη 1 95]6νν ἐπε (ὐποβϑίδη Ὀ8]], 
ΤΠ 656 Ψ1] 1 σῖνε πθ6. ΑἹ] ἐπγοιρῃουξ ἐπε Ἰαπὰ 
Ηδνε 1 ἀθπηθβ8Π65 Ὡ55Ιρ  Θα τη6 : ἔπ65ε 5Π4}} ὈΘΔΥ 
ΤῊν πᾶπηθ Πα ποθίου: ἢ ἢ τηθ πὶ ν Π1]6 ἔθου 5Π4]}} ᾿νο. 1330 



ἩΡΑΚΛΗ͂Σ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ζῶντος: θανόντα δ᾽, εὖτ᾽ ἂν εἰς “Αὐδου μόλῃς, 
θυσίαισι λαΐνοισι ( ἐξογκώμασιν 
τίμιον ἀνάξει πᾶσ᾽ ᾿Αθηναίων πόλις. 
καλὸς γὰρ ἀστοῖς στέφανος Ἑλλήνων ὑ ὕπτο 
ἄνδρ᾽ ἐσθλὸν ὠφελοῦντας εὐκλείας τυχεῖν. 
κἀγὼ χάριν σοι τῆς ἐμῆς σωτηρίας 
τήνδ᾽ ἀντιδώσω" νῦν γὰρ εἶ χρεῖος φίλων. 
θεοὶ δ᾽ ὅταν τιμῶσιν, οὐδὲν δεῖ φίλων' 
ἅλις γὰρ ὁ θεὸς ὠφελῶν, ὅταν θέλῃ. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
1540 οἴμοι" πάρεργά τοι τάδ᾽ ἔστ᾽ ἐμῶν κακῶν. 

ἐγὼ δὲ τοὺς θεοὺς οὔτε λέκτρ᾽ ἃ μὴ θέμις 
στέργειν νομίζω, δεσμά π ἐξάπτειν χεροῖν 
οὔτ᾽ ἠξίωσα πώποτ᾽ οὔτε πείσομαι, 
οὐδ᾽ ἄλλον ἄλλου δεσπότην πεφυκέναι. 

δεῖται γὰρ ὁ θεός, εἴπερ ἔστ᾽ ὀρθῶς θεός, 
οὐδενός: ἀοιδῶν οἵδε δύστηνοι. λόγοι. 
ἐσκεψάμην δὲ καίπερ ἐν κακοῖσιν ὦν, 
μὴ δειλίαν ὄφλω τιν᾽ ἐκλιπὼν φάος. 
ταῖς συμφοραῖς γὰρ ὅστις οὐχ ὑφίσταται, 

1360 οὐδ᾽ ἀνδρὸς ἃἂ ἂν δύναιθ᾽ ὑποστῆναι βέλος. 
ἐγκαρτερήσω θάνατον εἶμι δ᾽ εἰς πόλιν 
τὴν σὴν χάριν τε μυρίαν δώρων ἔχω. 
ἀτὰρ πόνων δὴ μυρίων ἐγευσάμην' 
ὧν οὔτ᾽ ἀπεῖπον οὐδὲν οὔτ᾽ ἀπ᾽ ὀμμάτων 
ἔσταξα πηγάς, οὐδ᾽ ἂν φόμην ποτὲ 
εἰς τοῦθ᾽ ἱκέσθαι, δάκρυ᾽ ἀπ᾽ ὀμμάτων βαλεῖν. 
νῦν δ᾽, ὡς ἔοικε, τῇ τύχῃ δουλευτέον, 
εἶεν" γεραιέ, τὰς ἐμὰς φυγὰς ὁρᾷς, 
ὁρᾷς δὲ παίδων ὄντα μ᾽ αὐθέντην ἐμῶν. 

1360 δὸς τούσδε τύμβῳ καὶ περίστειλον νεκροὺς 
δακρύοισι τιμῶν----ἐμὲ γὰρ οὐκ ἐᾷ νόμος--- 



ΤῊΝ ΜΑΌΝΕΘΝ ΟΥ ΗΕ Ο ΓΝ 

Απά, δὴ ἴῃ ἀθάι του σοῦϑὶ τὸ ΕΠ με δε ΠΆ}]}9, 
ΠῚ Θαου ῆσο ἀπε τποπιδηΐς οἵ οἴοπς 

Θ9.[)4}} 411 τῆς ΑἸμοπία θ᾽ ον ἐχαὶῖ {πν πη: 
ΕῸΓ ἃ αϊσ σόν ἴὸ νη οι αὐ εκ ἰς. {Π]9 
ἘῸΣ 5, ἔπε ροῦν οἵ ἃ πετὸ πεὶρεά. 
ει, τΠϊς γεαυῖα] νν1}} 1 το πάθὺ πες 
ΕῸΣ βανίπρ' ΠῚ6 ; [Ὁ πον ποι ᾿ἰδοκοϑὶ ἢ] 6 Πα5. 
Ἁγ Πεη ἐπε Οοάς ΠΟΠΟῺΓΣ τ15, γγὸ πεεα ποῖ ἔν οπάς : 
(οά᾽ 5 πο6ὶρ βιΠσοεῖη, νπὲπ ἢ6 ψν1}}5 1 50. 

ΗΒΗΟΟΓΙΕΒ 
ΑἸ, ἃ1}1 {πῖς. παΐῃ πὸ ρεγεϊπεπος ἴο μἶπε 1115 ! 1340 
Ιἄδεῖὰ ποῖ ἐπαΐ {πε οὐϑς ῸΓ 5Ρου541}5 οὐαν 6 
{πΠἈ]]ονν εἀ : ἴα165 οἵ ἀοαάς᾽ παπάς τπϑπδοϊοα 
Ενεν 1 ϑοουπη θα, ΠΟΙ ΘΥΘῚ ΜΠ] ὈοΠονο, 
ΝΟΥ ἐμαὶ οπο (οά 15 βου ἀποῖπει᾿5 ον. 
Εὸν Οαοὐ παῖῃ ποοά, ἢ Οοά ἱπάεεά ἢ Ρο. 
ΟΥ̓ παυρπξ : ἔπ 56 θὲ {πὸ τ πϑῦγ 5 5οΥΥν ἴα]θς. 

Υδὺ πι5 1 Πᾶνε τπποοα-- ἢον ἀδ 60 50ε᾽ δ. ἴῃ 1|]ς-- 
“δαὶ 1 φιῖΐ 66. ἀπά μαρίῳ ργοῦε γη6 ογαυθη Ὁ 
ΕῸΥ ἢ ψγῃῆο ἢϊπομείῃ ἔογη τους θ᾽ 5 Ὀ]ον5. 
Ηε βἜνεῃ ΟΠ. ἃ ΤῈ ΥῸ Τη8 5 5Ρ6ΑΥ ννου]α ἢΐηο}. 1350 
Ι 1} θὲ βἔσοηρ ἴο ἀνγαὶϊῦ ἀδαῖῃ. Τὸ τῆν ἴοννη 
Ι σο. ον ἐῃν ρἱδς ἔΠδηκΚ5 ἃ ἐπουβαπαῇο]α. 
ΑἩ,1 Πᾶνε ἰαϑιεα ὑγανϑῖ} τη βα 6 1655, 
ΝΟΥ͂ ΟΥΘΥ ΞΏΤΔΠΚ ἔχου ΠΥ, ΠΕΥ ΟῚ 5Π66 
ΤΕΑΥ ΠΌΤ τηἷπη6 ον 6 5, ΠῸ, ΠΟΙ ἢδα δνϑῦ ἐπουρῆϊΐ 
ΤΠηδῖ 1 9Που]α οουηδ ἴο {Π]5. ἴο γγεεὲρ {πὲ ἴθαγ! 
Βιυΐ πον, τη ϑΘ 8,  τηπδὺ θῈ ἢ 18}} ἔο ἔδίθ. 

Αν 50 "--ἴπου ςθδβε, Ο ἀποϊθπῆ, μηἶπο Ἔχῖ]α: 
Ποα 5εθδϑ᾽ τη6 ἃ ΤΥ ΘΥΟῚ Οὗ τὴν 5015. 
αἴνε {Π6586 ἃ του, πα Ξῃἤτοπα {πῸ ἀθδά, ψ τ θα 1360 
Εοτ Ποποιιῖ.---τὴ8 ἐπῃα ἰὰνν ΠΟ] 4ς ἐμευ ΘΠ ΌΤΩ..-- 
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ΗΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

πρὸς στέρν' ἐρείσας μητρὶ δούς τ᾽ ἐς ἀγκάλας, 
κοινωνίαν δύστηνον, ἣ ἣν ἐγὼ τάλας 
διώλεσ᾽ ἄκων. γῇ δ᾽ ἐπὴν κρύψῃης νεκρούς, 
οἴκει πόλιν τήνδ᾽, ἀθλίως μέν, ἀλλ᾽ ὅμως 
ψυχὴν βιάξου τἀμὰ συμφέρειν. κακά. 
ὦ τέκν᾽, ὁ φύσας χὠ τεκὼν ὑμᾶς πατὴρ 
ἀπώλεσ᾽, οὐδ᾽ ὦνασθε τῶν ἐμῶν καλῶν, 
ἁγὼ παρεσκεύαζον ἐκμοχθῶν βίᾳ 

1370 εὔκλειαν ὑμῖν, πατρὸς ἀπόλαυσιν καλήν. 
σέ τ᾽ οὐχ ὁμοίως, ὦ τάλαιν᾽, ἀπώλεσα 

ὥσπερ σὺ τἀμὰ λέκτρ᾽ σεν ες ἀσφαλῶς, 
μακρὰς διαντλοῦσ᾽ ἐν δόμοις οἰκουρίας. 
οἴμοι δάμαρτος καὶ τέκνων, οἴμοι δ᾽ ἐμοῦ" 
ὡς ἀθλίως πέπραγα κἀποζεύγνυμαι 
τέκνων γυναικός τ᾽" ὦ λυγραὶ φιλημάτων 
τέρψεις, λυγραὶ δὲ τῶνδ᾽ ὅπλων κοινωνίαι. 
ἀμηχανῶ γὰρ πότερ᾽ ἔχω τάδ᾽ ἢ μεθῶ, 
ἃ πλευρὰ τἀμὰ προσπίτνοντ᾽ ἐρεῖ τάδε' 

1380 ἡμῖν τέκν᾽ εἷλες καὶ δάμαρθ᾽' ἡμᾶς ἔχεις 

παιδοκτόνους σούς. εἶτ᾽ ἐγὼ τάδ᾽ ὠλέναις 
οἴσω; τί φάσκων; ἀλλὰ γυμνωθεὶς ὅπλων, 
ξὺν οἷς τὰ κάλλιστ᾽ ἐξέπραξ᾽ ἐν Ἑλλάδι, 
ἐχθροῖς ἐ ἐμαυτὸν ὑποβαλὼν αἰσχρῶς θάνω; 
οὐ λειπτέον τάδ᾽, ἀθλίως δὲ σωστέον. 
ἕν μοί τι, ὙΙΒΕΝ σύγκαμ᾽ ἀθλίῳ" κυνὸς 
κόμιστρ᾽ ἐς "Ἄργος συγκατάστησον μολών, 
λύπῃ τι παίδων μὴ πάθω μονούμενος. 
ὦ γαῖα Κάδμου πᾶς τε Θηβαῖος λεώς, 

1390 κείρασθε, συμπενθήσατ᾽, ἔλθετ᾽ εἰς τάφον 



ΤῊΝ ΜΑΌΝΕΒΒ ΟΕ ἨΒΕΟΠΙΕΒ 

αἰ οὐ {πὸ τοῦ ον 5 θγοαβῖ, οἰαθρεα πὶ ἰνΕἸ Α71115, 
δὲ 6 ΠοννΒ ἢ 0, ΠΊΟΝΙ 1-- -Ο ψτεῖοι "-- ἀδοιγονοὰ 

υἱππκπονίην. πο. ὑποῖὶ παϑὲ πἰ {πϑ ἢ {ΠῸ 
τοι, 

1χνὲ ὁ ἴῃ ΤΠ 6Ρ65,---ἰη τηΐβουν, γεῦ 511} 
Οοπϑδίγαϊη ὑῃν 501] ἴο 5578 τὴν ἰοδα οἵ ψοε. 
Αἢ ΘΠ] άθη, γοι θα ροίζου ἃ πα ψ ΟΠ" 5116 
516 νν νοῦ !- γε Παᾶ πὸ ργοῆϊ οὗ ΠΥ οἽοΥν, 
ΟΥ̓ «1 ΤΥ γᾶν }} ἃ Πα ΞΕ ΓΘ ΠΊΙΟΙΙ5 [01] ἕο νγίη 

Βεπονη ἴον νοι ἃ οἰγε᾽ 5 θϑϑὲ Ιερᾶον. 1570 
Απά {Π66, Ἰοσὺ Ιονε, ποῦ ἴῃ βοῇ γυῖα 1 916 ὺν 
Α5 ποι ἀἸαά5ὲ βξανο, αἸαςῦ Κϑαρ μηΐηθ ΠΟΠΟιΙ οα δ 
᾿ΓΗΤΟῸΡῊ 4}} ἐπὰῦ ψνθαγν νναγαϊηρ οἵ πηϊπα Ποιδ6 ! 
γγοεα ἴον τὴν να πα Ομ] άγεπ μος [ῸΥ της ! 
Ηονν τηου ΓΗ ] ἰ5 τὴν ΡΠ] σ ἢ, γγῆο 81) αἀἰςγοκεά 
Βγοτη θᾶθ65, ἤοτη Ὀγάε ' ΑὮ ὈΪΕΥ ον οὔ Κίςϑεβ ! 
ΑἩ Ὀιζεν ἔθ] ον 5 ῃ 10 οὗ ἔπεϑε μηΐης δύτη5 ! 
Κεερ---οαβὺ ὑπεῖη ἔτοῸπ τηδ- --ἰ Κπον ποῦ ψ Π] ἢ ἴο 640. 
Ηδηρὶπρ' αἰμνναγῖ τὴν 5146 ὑππι5 νν}}} ἔπεν βὰν: 
“πὰ τὸ ἐδοιι οἰθγυθοί θαθε5 απαὶ γ01 ἐξε.- οί ἐοορ᾽ οἱ 1380 
71λψ οἰιαάγοη 5 οἰαψοῦς "5.411 τηΐηθ Ππᾶπά Ὀδδν 

ἐμεβο 
γαῖ οδη 1 ρ]εδα ἢ Ὑεῖ, πακεὰ οὗ τηΐπθ ἅγγη5 ὦ 
ΥΒ σον 1 τ τουρῆϊΐξ τηοςὺ σ]ογίοιις ἀεε ας ἴῃ τεεοε, 
᾿Νϑδίῃ ἔρεϑ᾽ ἔδεϊ 5Π4}} 1 οαϑὶ τηὸ ἢ ἔθυ]]ν αἷε ἢ 
βὰν ἔπ 6πὶ 1 πηδᾶν ποῖ. ἴο τὴν συϑῦ πλιϑὶ ΚΕΕΡ. 
Ιὴ οπα {πίησ ΠΕΙΡ τηϑ. ΤΠ ϑθὰβ : οοσηθ ἴο ΑΥ̓ΡῸΚ 
Τὸ 80 Κ τὴν οΪαΐπη οἵ ῖτο ἔθου δυθεσις Ὀγουρῃς, 
1,6ϑὺ ουἹϑὲ [ῸΓ ΘΒ] ΓΘ Π 5]αν της αγίηρ ἸοπΠ6. 
Ο [πᾶ οὗ (δάμη, 81] γε ΤΠΕΈθδη ΟΕ, 
ὙΠ 5Ποσπ Παΐν στίενε ΨΊῈ τηὲ : ἴο ΤΥ 50η5 ἴο 1390 

1 Ἢδ οου]Ἱὰ ποῦ τϑρίϑοθ ὑπδπὶ Ὀν Οὔ 65 85 βοοῦ ; ἴου ἔπε 
γγατῈ στε οὗ ἀοακξ---ἰῃ ον οὗ ἌΡοΙΙο, δη (Π6 Οἷα οὗ 
Ἡδρμϑοβύμβ, 

24τ 
γ0 1... ΠῚ. π 
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ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΈΝΟΣ 

(ὃ «“ ἘΚ  Τν “ 7 

παίδων, ἅπαντας δ᾽ ἑνὲ λόγῳ πενθήσατε 
νεκρούς τε κἀμέ: πάντες ἐξολώλαμεν 
Ἥρας μιᾷ πληγέντες ἄθλιοι τύχῃ. 

ΘΗΣΕΥΣ 
7 οὶ ἀνίστασ᾽, ὦ δύστηνε' δακρύων δ᾽ ἅλις. 

:ΗΡΑΚΛΗΣ 
᾽ ΕΝ "4 ΨΥ Ν ͵ “ οὐκ ἂν δυναίμην" ἄρθρα γὰρ πέπηγέ μου. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
Ἂν Χ 7 Ν ““ 7 

καὶ τοὺς σθένοντας γὰρ καθαιροῦσιν τύχαι. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
φεῦ: 

ἊΝ ͵7 7 “ἅμ 

αὐτοῦ γενοίμην πέτρος ἀμνήμων κακῶν. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
-“ “- ͵ 

παῦσαι" δίδου δὲ χεῖρ᾽ ὑπηρέτῃ φίλῳ. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
Ν - 

ἀλλ᾽ αἵμα μὴ σοῖς ἐξομόρξωμαι πέπλοις. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
Μ 7 , ᾽ } 7 

ἔκμασσε, φείδου μηδέν: οὐκ ἀναίνομαι. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

7 Ἂν, ΟΣ) “« » " 2 , 

παίδων στερηθεὶς παῖδ᾽ ὅπως ἔχω σ᾽ ἐμόν. 
ΘΗΣΕῪΣ 

,ὔ “ ς ΄ 

δίδου δέρῃ σὴν χεῖρ᾽, ὁδηγήσω δ᾽ ἐγώ. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

ζεῦγός γε φίλιον: ἅτερος δὲ δυστυχής. 
ὦ πρέσβυ, τοιόνδ᾽ ἄνδρα χρὴ κτᾶσθαι φίλον. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
ἡ γὰρ τεκοῦσα τόνδε πατρὶς εὔτεκνος. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
Θησεῦ, πάλιν με στρέψον, ὡς ἴδω τέκνα. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
οἱ ’ὔ “΄΄- 

ὡς δὴ τί; φίλτρον τοῦτ᾽ ἔχων ῥάων ἔσει; 



ΤῊΒ ΜΑΌΝΕΒ ΟΕ ΗΒΕΟΌΠΕΒ 

Ραββ, πα ἴπ ο δ νγ4}} μα Κὸ νὸ τῆλ [Ὁ }}-- 
πὸ ἀδδᾶ ἀπὰ πιὸ : ψνὲ παν ΠΟΙΪν ρον δα 4}}, 
ϑιηἰτῖο Ὀγν πὸ βοῦὸ ἀθο ἔνουα. Η ογα᾿ 5 πα πα, 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
Εἰθ6, βουτον -5 ΠΟ Κοὴ ; ἰοῦ ἔπ θϑε ὕθαγϑ 966. 

ΗΕΒΟΙΕΒ 
Ι οαπποῦ : ἰο, τὴν ᾿ἰπ}}5 ΤῸ ρδ θυ -οΠαϊηθά. 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
Ο νϑᾷᾶ, νηϊϑίογξι πο Ὀγθα Κοῖἢ ἄοννη {Π6 βἰγοηρ. 

ΗΕΒΟΌΚΕΞ 
γοὸ ψόσΐῃ {πῸ ἀδν ! 
ΑἸ ἴοὸ "ὲ ἐπγπθα ἴο βἴομπθ. τὴν ψο65 ἔογροῦ ! 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
Νὸοὸ το Σ Τὸ ἃ ἔπε πα, ἃ ΠΕΙΡοΥ, γθᾶο ἢ ὑπῖπὸ Ππᾶπα. 

ΗΕΒΟΌΓΕΒ 
ΜΠ {Πϊ5 Ὀ]οοα ἰδὲ πὸ ποὺ θθϑυηῖοἢ την τοθ65 ! 

ΤΗΕΒΕΙΞ 
Οπ τὴὸ ψῇὶρα ἃ}} οἵ" ὅϑὅραγε ποῖ: 1 τοΐιβο ποῖ ! 

ΗΕΒΟΓΕΒ 
ΟΥ̓ ςοηβ θεγδανεά, δε πᾶνε 1, ΠΚὸ ἃ 50η. 

ΤΗΕΒΕῦΞ 
Οαϑὲ ο᾽ ΕΓ τὴν ΠΕῸΚ {πῖπο ἄστη ; 1 Ἰεδά δε ὉΠ. 

ΗΕΒΟΌΙΕΒ 
Α γόκε οἵ ἴονε !---Οπΐ ὁΠ6, ἃ 5.ὙἸΟ ΚΘ τηδη. 
ΒαύΠ συ, ΜῈ }] τᾶν ὁΠ6 σαῖη 5 0ἢ ἔπ] Ὲ πα ἃ5 {ἢ ]5. 

ΑΜΡΗΙΤΕΥΟΝ 
ΤῊ Ἰαπά ἐπαὺ θᾶγθ ἢΐτη Ὀγθεάθίῃ ΠΟΌ]6 βοηϑ ! 

ΗΕΒΟΌΜΙΕΒ 
ΓΠαβειβ, ᾿οῦ τηθ τὰ ὈδοΚκ, ἴο 866 τὴν ὈΔΡ065. 

ΤΗΕΒΕΙΒ 
ὙγΠηδῖ 5Ρ6}} ἴο δᾶ86 ἴῃν ραὶῃ ἢδίῃ {5 ἔθου {Π6Ὲ ἢ 
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“ ἩΡΑΚΛΗΣ 
“-“ ᾽' 7 

ποθῶ, πατρός τε στέρνα προσθέσθαι θέλω. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
ο - 7 ,7ὔ ἰδοὺ ταδ᾽, ὦ παῖ: τἀμὰ γὰρ σπεύδεις φίλα. 

ΘΗΣΕΥΣ 
δ ’ -“ » - 7 

οὕτω πόνων σῶν οὐκέτι μνήμην ἔχεις ; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
᾿ τ ᾿: ; 
ἅπαντ᾽ ἐλάσσω κεῖνα τῶνδ᾽ ἔτλην κακά. 

ΘΗΞΣΕΥ͂Σ 
᾿ 5 - 3, » » 

εἴ σ᾽ ὄψεταί τις θῆλυν ὄντ᾽, οὐκ αἰνέσει. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
“Ὁ ᾿ , Ψ οἷ ’ Ὶ -“ ζῶ σοὶ ταπεινός ; ἀλλὰ πρόσθεν οὐ δοκῶ. 

ΘΗΣΕΥΣ 
», ᾽ «ς Ἂς 9 “ “ - »“, 

ἄγαν γ᾽" ὁ κλεινὸς Ἡρακλῆς ποῦ κεῖνος ὦν; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
Ἁ “ " 7 5» -“" ΝΜ 

σὺ ποῖος ἦσθα νέρθεν ἐν κακοῖσιν ὦν; 

ΘΗΣΕΥΣ 
ς » ΝῚ »“ ἈΝ δ “ » 7ὔ 

ὡς εἰς τὸ λῆμα παντὸς ἣν ἥσσων ἀνήρ. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
“Ὁ 5 « -“ 

πῶς οὖν ἂν εἴποις ὅτι συνέσταλμαι κακοῖς ; 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
’ 

πρόβαινε. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
φῃ. 9 ΟΝ 7 

χαῖρ᾽, ὦ πρέσβυ. 

᾿ΑΜΦΙΤΡΥΩ͂Ν 
καὶ σύ μοι, τέκνον. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
᾿ Υ͂ 3 - θάφθ᾽ ὥσπερ εἶπον παῖδας. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
5 ἈΝ Ν 7ὔ 7 

ἐμὲ δὲ τίς, τέκνον; 



ΤῊΒ ΜΑΌΝΕΒΒ ΟΕ ΗΡΒΟΌΕΣ 

ΗΕΒΟΌΙΕΞΒ 

Ι γϑαγη---ἃ πα 0) ΠΥ (αἰ μους Ὀγϑασῦ νου] (Ἀ}}. 

ἈΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 

Τ,0 πουδ, ΤΥ 50}: ΤἿΠ6 ΠΑΡ᾿ ἃ 9 {Π|1|6 15. ἴαϊη. 

ΤΉΕΒΕΙΞ 

Ατὐῷ ἴποῖ 950 411-ογ ρου α] οὐ την ἴο1]5 2} 

ΗΕΗΟΠΕΒ 

ΑἹΙ ἴοῖ]5 ὁπάυτοα οἵ οἱ ψεσὸ Ἰρῃς Ὀν ὑπέβε. 

ΤΗΕΒΕΙΒ 

Ὑ ΠΟ 5665 ἴπδὲ ρίαν ὑπὸ ὑνουηδη ἴΠπι5 5Π}8}} 5ΘΟΥ. 

ΗΕΒΟΥΓΙΕΒ 

Τάνε 1, τῆν βοοῦῃ ἢ Οποδ ννὰβ Ι ποῖ, 1 ὑτοὺν ! 

ΤΗΕΒΕΌΒ 

ΑἸας, γεβ ' ὕΠεγε ἰ5 ρ]ογίουβ Ἡθυοα]οβ ἢ 

ΗΕΒΟΌΠΙΕΒ 

νΥ Πα τλππ Υ οὗ τδη νναϑῦ ὑποι μά Ηδάοβ᾽ νῸ65 ἢ 

ΤΗΕΒΕΙΞ 

Μν 5ἰγεηρτῃ οἵ 501] νγὰβ ὉΣΕΘΥ γγΘΆ Κη 655 {πε η. 

ΗΕΒΟΟΓ[ΕΒ 

Φηουϊακι λοι, ὑπεπ, Ππϑηθ τη6 ἃ τη8η ὈΓΥ δα ουην 

οονϑα ἢ 
ΤΗΕΒΕΙΒ 

Οἱ ἐπεπ' 
ΗΕΒΟΟΓΠΕΒ 

Εδύονν ε}}], οἱ α 5ἰτα. 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 
Βάγεν 611 ποῖ, 501}. 

ΗΕΒΟΙΕΞ 

Βιυγν {πε ἰδαᾶς. 
ἈΜΡΗΙΤΕΥΟΝ 

Ὑηο ὈανΊθ ἢ τπθ. τὰν ἘΠ] ἢ 

ι ΤῊη6 Τ ινεῖνο Πθοιγ5, οὗ νυ ΒΊοἢ {815 νυ Βα ΚΠ 658 5 ἀηννουῦῃν. 
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ἩΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
ἐγώ. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
πότ᾽ ἐλθών; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
1420 ἡνίκ᾽ ἂν θάψης τέκνα. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
πῶς; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
εἰς ᾿Αθήνας πέμψομαι Θηβῶν ἄπο. 

ἀλλ᾽ εἰσκόμιζε τέκνα δυσκόμιστα γῇ" 
ἡμεῖς δ᾽ ἀναλώσαντες αἰσχύναις δόμον, 
Θησεῖ πανώλεις ἑψόμεσθ᾽ ἐφολκίδες. 
ὅστις δὲ πλοῦτον ἢ σθένος μᾶλλον φίλων 
ἀγαθῶν πεπᾶσθαι βούλεται, κακῶς φρονεῖ. 

ΧΟΡΟΣ 
᾿ . Ν Ν , 

στείχομεν οἰκτροὶ καὶ πολύυκλαυτοι, 
Ἂ , 5 , 

τὰ μέγιστα φίλων ὀλέσαντες. 
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ΤἸΤῊΒ ΜΑΌΝΕΒΒ ΟΕ ΗΒΡΒΕΟΓΙΕΒ 

ΗΡΒΗΘᾺΓ ΕΝ 

Γ 
ἈΜΡΗΙΤΉΥΟΝ 

ὙΠ πη οοχη κὲ ποι ἢ 

ΗΕΒΟΙΠΕΣ 
ὙΠ θη ἔποι παοὺ αν α ἔπε. 

ἈΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 

Ηον: 
ΗΕΒΟΌΠΕΞ 

Ι του ΤΠεθε5 τὸ Αἰμεπς ψν1}} Ὀνίηρ {πεε. 
Βδὰν ἴῃ τὴν ὈΔ}065--- ΘΠ σ,ΌΔΠ5 ἴο ὈΘΔΥ “πῃ θαυχάδῃ ! 

Ι. ψΠὸ Πᾶνὸ νναϑιθα Ὀν τὴν 5Πάτηδ πΐη6 Ποῖα. 
ΤἾΚ6 υθοκ ἴῃ ἴον Μ1}] ὑγ81}} ἴῃ ΤΉ ϑεβ᾽ ΨΚ Κα. 
ὙΥΉοβο νου] ἔαϊπ ρόσ56 55 ΟΥ̓́ΝΡΘΆ] ΤῊ ΟΥ σἴσγεμπρὶ 
Π λίθον {πὰπ Ἰογὰ] ἔπε α5. 15 ΒΘ Π56 - ΘΓ ΤΕ. 

ΓΗΟΕῦΞ 
ὙΥΊ τπουΐηρ πα νυ ρίπηρ 5016 ὁ νὰ μᾶ55 ἀνναν, 

ὙηῸ Βᾶνο Ἰοςὶ {πὸ οι οἴει οἵ 411 οὰν ἔσο πς {Π|5 ἄδν. 

[ Βασι ΟΜΝΕΞ, 

142. 



ΤΩ 
γω φ 

᾿ χα ΔῚ, Γ 
Ω ν 

ϊ ; - 
οὐψμῖνς ΓΟ 

} Ἷ ,'ὦ ᾿ 4 

ΨΥ 1 

ἘΝ 

ΝΥΝ 

Δ 

“ἢ 
᾿ 
Ἰ 

ὀ ΝΥ ἐν ΟΝ 

ἢ ΟΝ δ: 



ΤΗῊΗΕ 

ΟΗΠΙΌΞΚΕΝ ΟΕ ἨἩΒΕΒΟΌΓΕΘΒ 



' οὐ ἢ ΩΝ 

ΑΛ 
΄, ᾿ ᾿ νὰ ᾿ Ν ϑ ἔων". μον 

᾿ ; “᾿ Ἰ ἀννν τ ᾿ ᾿ ΣΝ . Αι ΑΝ ΤΑΣ, 

ν᾽ ᾿ ᾿- Ὦ 

“Ὁ ΘΒ ΙΟΌΞΉΗ, ἼΟ γιὲ 



ΔΑΗΠΟΌΜΕΝΊΈΤ 

Ευπυβτηξυε, ἔν ΟΡ ἄτγρος, παίοα Πογοιίος αἰ μὲς {|6 

ἐλγοισά, ἀπά βοιρσἠΐ 0 αἰδδίγοῃ μῖηι ὃῳ ἐλγισίης ὁπ ἤϊηι 

γιαπῃ ἀπαὶ ἀδορογαίε ἰαδοι. Απα τυῆοη Πογομίος παα 

ῥέῃ οαπσηί μρ ἰο Οἰψηρι ἔγοηι ἐμ ρῳγ6 γομογθοη ἢ γραΣ 

οογιδιηιοὶ ας Μοιμι Οεία, Επιγγοίλμοις ρογοοομίοα ἰε 

ἀογο᾽ 5 οἰεἰάγοη, ἀπά δοιισἠΐ ἰο σαν ἐμόηι. ἢ μογοζοτο ]οίαιο, 

ἐμοῖν ἐαίμον᾽ 5 ἐγίοπα ἀπὰ πείρον, ἤ δ τοἱἱὴ ἐμόηι. μέ νι 

γυϊαίδοουοτ οἱέῳ ἐμοῳ δοιισἠξ γοξισο, ἐἤσποο γυογο ἐμϑῳ αἰγίυθη; 

{0᾽ 1 μγυοί μοι δυο} ἡιακίο ὁσαγοί {07 ἐἤθηι, πα ἀοηιαπα οὶ 

ἐμόηι τυϊέδι ἐμγοαίς Οὐ ταν. 0 σοῖησ ἤγοηι ἰαπα [ὁ ἰαπά,. 

ἐλϑῃ οαηιθ αἱ ἰαεί ἰο Μαγναίμοπ τοδίολι δεοίοπ σοί ἰο Δ :ἠόης. 

απαὶ ἐἤεγο ἑοοΐϊ σαποίμαγῃ αἱ ἐξ ἱθηιρίο ἢ ζει. Γληίλον 

οαηιθ ἐπε {οἰκ Γ᾽ ἐπε ἰαπά οοηιρασοτοπαίϊην ἐδθηι. ἀπα 

πιγ οέμοιι κογαία γεψεῖγίης ἐμεῖγ σμγγοπείον, ἀπε ἐδιο ἀϊησ 

ΟΓ Δἐλόης, Τ᾽ μοϑοιιο σοη, 0 ἤδαν ἐμοῖγ οαιο. ἤπια ἠογοῖνι 

15 ἰοἰα ἐἠε ἑαίε οὐ ἐπε γυαν ἐμαί σαηιθ ΟΓ᾽ ἠϊδ γοξισαί ἰὸ 

ψίοία ἐμόηι τρ. Γ᾽ ἐδδ σαογίγίοο ὁ α ποδίο ηιαϊάίθη γυ ϊοῖι 

ἐπε Οοαὐς γεφμῖγοί ας ἐπε ργίοο οὐ υἱοίογῃ, ο΄ απ οἱά 

ὈΑΥΥΊΟΥ ῃ ηιῖγαοίο γπααθ ψομπσ, ἀπε Γ᾽ ἰπδ υδλσοάπεο 

Γ΄ Δ ἰοηιόπα. 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤῸΣ ΠΡΟΣΏΠΑ 

ΙΟΛΑΟΣ 

ΚΟΠΡΕΥ͂Σ 

ΧΟΡΟΣ 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν 

ΜΑΚΑΡΙΑ 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΕΥ̓ΡΥΣΘΕΥΣ 



ΕΣ 

ΘΒΑΜΑΤῚΝ ΡΕΒΞΟΝΑΒ. 

Τοιάῦβ, απ οἷα ἤναι, ον πιουϊῳ ζγίσηεὶ ὁ Ἠεγοιε5. 

ΟΟΡΒΈΕσΚ, λεγαϊε ὁ πιγψβίϊιενια, 

ΘΈΜΟΡΗΟΝ, ζἀήπῳ οΓ «Αἐδόη5, κοι οὐ ΤΠ ἤεβέιε. 

ΜΑΟΘΑΒΖ.Α, σαπσλίεν οὁ7) Πεγοιε5. 

ἨΈΝΟΗΜΑΝ οὗ Πγψίζιβ, γον ε5᾽ οἰ σξέ 5οηι. 

ΑἸΟΜΕΝΑ, πιοίδμεν οΓ Ηετγοιίε. 

ΞΈΒΥΑΝΤ οΓ ΑἸ]εηιεπα. 

ΜΈΒΒΕΝΟΕΕ, α εαρέατη ἤγοην ἐπε αὐτιῳ. 

ΕΕΥΒΤΗΕυΞΒ, ἀΐπῃ οἢ το. 

ΟΗΟΕῦΞΚ οἔ οἷα ἤιε οὐ αταΐξλοτ. 

γος βοπϑ 97 Πεγοιοα, σειαγο, απο αἰξεπαϊαπέε, 

ΘΕΝΕ: Αὖὐ Μαγαΐμομ, ἴῃ ὕμθ ἴογθοουγὺ οὗ {πὸ {6 Π1016 οἵ 
Ζβθιβ. ΤΠο σγοαῦ αἰΐδι Ξίαπαβ ἴῃ {Π6 τηϊαβύ, 



10 

ΗΡΑΚΛΕΙ͂ΔΑΙ 

ΙΟΛΑΟΣ 
Πάλαι ποτ᾽ ἐστὶ τοῦτ᾽ ἐμοὶ δεδογμένον' 
ὁ μὲν δίκαιος τοῖς πέλας πέφυκ᾽ ἀνήρ. 
ὁ δ᾽ εἰς τὸ κέρδος λῆμ᾽ ἔχων ἀνειμένον 
πόλει τ’ ἄχρηστος καὶ συναλλάσσειν βαρύς, 
αὑτῷ δ᾽ ἄριστος" οἶδα δ᾽ οὐ λόγῳ μαθών. 
ἐγὼ γὰρ αἰδοῖ καὶ τὸ συγγενὲς σέβων, 
ἐξὸν κατ᾽ Ἄργος ἡσύχως ναίεν, πόνων 

πλείστων μετέσχον εἷς ἀνὴρ Ηρακλέει, 
ὅτ᾽ ἣν μεθ’ ἡμῶν: νῦν δ᾽, ἐπεὶ κατ᾽ οὐρανὸν 
ναίει, τὰ κείνου τέκν᾽ ἔχων ὑπὸ πτεροῖς 
σῴζω τάδ᾽ αὐτὸς δεόμενος σωτηρίας. 
ἐπεὶ γὰρ αὐτῶν γῆς ἀπηλλάχθη πατήρ, 
πρῶτον μὲν ἡμᾶς ἤθελ᾽ Ἐὐρυσθεὺς κτανεῖν' 
ἀλλ᾽ ἐξέδραμεν: καὶ πόλις μὲν οἴχεται, 
ψυχὴ δ᾽ ἐσώθη. φεύγομεν δ᾽ ἀλώμενοι 
ἄλλην ἀπ’ ἄλλης ἐξορίζοντες πόλιν. 
πρὸς τοῖς γὰρ. ἄλλοις καὶ τόδ᾽ ᾿ὐρυσθεὺς κακοῖς 
ὕβρισμ' ἐς ἡμᾶς ἠξίωσεν ὑβρίσαι: 
πέμπων ὅπου γῆς πυνθάνοιθ᾽ ἱδρυμένους 
κήρυκας ἐξαιτεῖ τε κἀξείργει χθονός, 
πόλιν προτείνων ἼΔργος οὐ σμικρὰν φίλην 
ἐχθράν τε θέσθαι, χαὐτὸν εὐτυχοῦνθ᾽ ἅμα. 
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ΤῊΗΕ ΟΗΙΠΟΆΕΝ ΟΕ ΗΕΡΑΆΟΌ[ΕΘ 

ΙΟΑῦΒ. τ ΗΕΝΟΌΠΕΒ᾽ ΘΉΙΌΒΕΝ, εἰϊδοουογοίί οἱ τη ὁἡ 
ἐπε αἰξα»-5έ6ρ5. 

ΙΘΟΓΑῸΞ 

Ι ποι ἴδ ἐλατ}, πα Ἰομρ Πανο Πεἰὰ :- -ἶπ 185 
Τῆνθ5 ἴον ἢῖβ Ὀγοῦ Ποὺ τηθη ; θα  πῈ ψν Ποθ6 508] 

πουσρεα πυπῖβ σαΐη αἰοποθ. πηἴο ὑπ ϑἴαΐε 
[ὕβε! 655. ἴῃ ἀθδ]ηρθ Παγα, ἰ5 θα ἴο Ὠϊγη56 11 
Α ἔπε πα- ποὺ Κπονν {Π15 Ὀν τϑροχξ ἃοπο: 

5ίποο 1, γΠῸ τηϊρηΐ ἴῃ ΑΥΡῸς ρεδοθία!]ν 
Ηᾶνε ἀνε], ἴον Ποποιτβ 5 Κὸ πα Κἰηβῃϊρ᾽5 θοπα 
Βοτε οπίθῦ 5ῃῆδγε ἴῃ ἐπε τοῖ]ς οὔ Ηεγοα]εβ 
γγΏδη δ ννὰβ νι ἢ τ: πον, ΨΚ ΠΘΠη ἴῃ ἔπ6 ἤδάνεη 
Ηε ἄνν6]15, μὶς θα θῈ5 1 5ῃδ του ᾿πϑαΐῃ τὴν ψηρς 10 
1)ε επαϊπρ'. νῆο την 561} ςοσὸ πϑοοα ἀδἔεποο. 

ΕῸΥ, 500 ἃ5 τόση {πΠ6 ϑάυξῃ {πεῖν βἶγτο δα ρμαβϑθά. 
9 νου Επιγνβίμοις αὐ τΠ6 ἤἥγθε ἢᾶνδ 5181}, 
Βυΐ νε ἤεδεαὰ. Νὸον οὐἱ οἷἕν, οἷν Ποπηδ ἰ5 Ἰοβί. 
ΤΑΐε οαἷν βανεα. δε ἃγὲ Ἂεχ!]θα νναπάθγεῦς 
τότ οἷὐν πηΐο οἷζν τπονΐϊηρ ὁΠ. 

ΕῸΣ ὁ. ΟἿ Οἴεν στόοηρβ ἐΠϊς οσορίηρ-5ἴ0 6 
ΟΥ̓ ουϊταρε Παΐῃ Επγγϑίμεις ἀαγεα ἕο ςεἰ.--- 
Ηετα] ας ἴο βοὴ ἰαπα ΠΕΥῈ ννὰ ὈΪά6 ἢ βεπαϑ. 
᾿ειπμαπάδίῃ τι5. ἀπα Ὀἰάα δίῃ ἀγῖνε τι ἔοσίῃ, 90 
νδυπίηρ' {πϑῖὴ ὑπαὺ πὸ γα ΚΠηρ ΕΠ Πα ΟΥ̓ ἔθος 
ἴς. Αυροβ, πα ΠΙ]πη561Ὁ ἃ τηϊσηεν Κίηρ. 

[Ὁ σι σι 
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ΗΡΑΚΛΕΙ͂ΔΑΙ 

οἱ ὃ ἀσθενῆ μὲν τἀπ’ ἐμοῦ δεδορκότες, 
σμικροὺς δὲ τούσδε καὶ πατρὸς τητωμένους, 
τοὺς κρείσσονας σέβοντες ἐξείργουσι γῆς. 
ἐγὼ δὲ σὺν φεύγουσι συμφεύγω τέκνοις 

᾿ “-“ 

καὶ συν κακῶς πράσσουσι συμπράσσω κακως, 

ὀκνῶν προδοῦναι, μή τις ὧδ᾽ εἴπῃ βροτῶν' 
ἴδεσθ᾽, ἐπειδὴ παισὶν οὐκ ἔστιν πατήρ, 
᾿Ιόλαος οὐκ ἤμυνε συγγενὴς γεγώς. 
πάσης δὲ χώρας ᾿λλάδος τητώμενοι, 
Μαραθῶνα καὶ σύγκληρον ἐλθόντες χθόνα 
ἱκέται καθεζόμεσθα βώμιοι θεῶν, 
προσωφελῆσαι: πεδία γὰρ τῆσδε χθονὸς 
δισσοὺς κατοικεῖν Θησέως παῖδας λόγος 
κλήρῳ λαχόντας, ἐκ γένους Πανδίονος, 

τοῖσδ᾽ ἐγγὺς ὄντας" ὧν ἕκατι τέρμονας 
κλεινῶν ᾿Αθηνῶν τήνδ᾽ ἀφικόμεσθ᾽ ὁδόν. 
δυοῖν γερόντοιν δὲ στρατηγεῖται φυγή" 
ἐγὼ μὲν ἀμφὶ τοῖσδε καλχαίνων τέκνοις, 
ἡ δ᾽ αὖ τὸ θῆλυ παιδὸς ᾿Αλκμήνη γένος 
ἔσωθε ναοῦ τοῦδ᾽ ὑπηγκαλισμένη 
σῴζει: νέας γὰρ παρθένους αἰδούμεθα 
ὄχλῳ πελάζειν κἀπιβωμιοστατεῖν. 
ὝΔλλρς ὁ ἀδελφοί θ᾽ οἷσι πρεσβεύει γένος 
ζητοῦσ’ ὅπου γῆς πύργον οἰκιούμεθα, 
ἢν τῆσδ᾽ ἀπωθώμεσθα πρὸς βίαν χθονός. 
ὦ τέκνα τέκνα, δεῦρο, λαμβάνεσθ᾽ ἐμῶν 
πέπλων' ὁρῶ κήρυκα τόνδ᾽ ἰυὐρυσθέως 
στείχοντ᾽ ἐφ᾽ ἡμᾶς, οὗ διωκόμεσθ᾽ ὕπο 
πάσης ἀλῆται γῆς ἀπεστερημένοι. 
ὦ μῖσος, εἴθ᾽ ὄλοιο χὠ πέμψας σ᾽ ἀνήρ' 
ὃς πολλὰ δὴ καὶ τῶνδε γενναίῳ πατρὶ 
ἐκ τοῦδε ταὐτοῦ στόματος ἤγγειλας κακά. 



ΤΗΝ ΟΗΤΒΕΝ ΘΕΤΗΒΒΟΟΙΕΩ 

Απὰ τὸν, αἀἰδοδυπίπρ {ΠκᾺ} τὴν ὁαιιβο ἰ5 νδακ, 

ΓΠο56 θὰ γοιηρ ς Πάγοη οὐΡθαπθα οὐ ἘΠεῖν οἶτο, 
βὸν ἴο ἐἰνε σἴσομς, πα ἀγῖνδ τὰ5 σου ἐπε ῖν ἰαπηά. 
Ι τ ἢϊ5 Ραμ 5 εα θά θῈ 5 5Πα γε ΔΒ δ ηΐ, 
Ἀπα νυ ἢ {πεῖν 1 ΡΠ ΠΡ ἢΐ ἢν ἴῃ εν] ΡΠ. 
ΒΟΥβα Κα ποτ 1 ἄγε ποῖ, ἰοῦ τ θὴ 9Ποι] 4 5ἂν : 
- ρρ, ποὺν {πΠ6 σΠΠ]ΠαγοηἾ 5 ἔα ΠΟΥ 15. ΠῸ ΤΟΥ, 
Το] 5 νναγας ἔπθτὴ πού,---Π6ῖ ΚΙηϑηδη ἢ6 ἢ 30 
Απα 950, πότ 41} {πὲ ̓ βοἱ οἵ Ἠε]]ὰς θαππθα, 
Το Μδσαιϑο ἃ πα {πε ἔεάοτγαΐε Ἰαη νγὲ ΘΟΠΊ6. 
Αὐ {πὸ οάϑ᾽ αἰζαγβ ϑιδεηρ ΞΡ Πα ηΐ, 
ὙΠαὶ πον τὰν ΠΕΡ ; ἴον. ΤΊ βειιθ᾽ βοίοηβ ἔνγαΐῃ, 
ΘΑ Τ}} τσηοιτ, ἴῃ ὑΠ6 Η]αἰπ5 οἵ {Πϊς απ ἄν 6}}, 
θὲν Ἰοὺ τπεὶγ πουϊΐαρο, Ῥαπαϊοπ᾿ 5 5θ θα, 
Ἀπὰά Κίῃη ἴο {π656 ; ἔου. νυν ἢ σαῖθε. Πανὶ ννῈ ΓΟΠῚδ 
59 Ἰοῦσμδν ππἴο σ]ογίοιις. Αἰ θη θ᾽ θουπηάς, 

ΤΙ, Του {Π 656 ἰδας Πδαγ-ἐ}} οὐ γοὰὈ] αὶ ἐποισὲ : « 
Απᾶ 516, ΑἸασηθπᾶ, ᾿ἢ νῸη [θη Ρ 16 ἔο]-ς 
ΗδΥῪ ἀὐγ5 ἀροιῦΐ ῖρὶ ἀδαρ τεῦς οἵ ΠΟΘΙ 501, 
Απα συάγαβ : ΓῸΓ νοὶ ὑπῖπκ ΘΠάπηο ἕο ἰδὲ γψοὰπηρ σἱν]ς 
δίδηςα, ἃ οὐονν α᾽5. σα ζίηρ-βἴοοκ, οἡ. Αἰ αγ- οἴ 05. 
Νον Ην]}5 ἀπα ἢἰς Ὀγεϊησεπ 6] θυ - ΟῚ 

56 6 Κ βο1η8 ἰδ πα [ῸΓ οὐἵ' ται ρο ἃ Πα Οἵ ΠΟΙΊ6. 
1 του τῃϊς 501} νγα θ6 ψ τ ἢ νἱο]εποα ἐμσιϑῖ. 
Ὁ ἜμΠ]Πάγεη, ομ]άσθη, ΠΙ ΠΟΥ !-- 56ῖΖ6 τὴν ΤΌΡ65 ! 
ΥοπάοΥ 1 566 Εασνϑίμειθ᾽ ΠΕουα] ἃ ΘΟΠῚ6 
Αραϊηβῖ τι5, τη οὐ ψ Ποῖη νγὲ ἅ1Ὲ ρεγβιθά, 50 
ΤΠη6 Ποιηθ] 685 να θγοῦθ θαγτοα ΠΠΌΠ ἐνόν Ἰδηά. 

πίον σοΡρΒ συ. 

Τοαϊμεα τοῖο ἢ Νον τ ςεῖΖε ἐἢδ 6 πα ἢίπη ἐπεὶ 
Βϑηΐ, 

ὙΠῸ οἴείηες ἴο {π6 ΠΟΡΪ6 αἰτε οἵ ἐπεθϑο 
Βγοσα ἐμαὶ βάπηθ πηοιτῃ Παϑὲ ρα] 156 4 εν] Ποϑίβ. 
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ΗΡΑΚΛΕΙ͂ΔΑΙ 

ΚΟΠΡΕΥ͂Σ 
ἡ που καθῆσθαι τήνδ᾽ ἕδραν καλὴν. δοκεῖς 
πόλιν πὶ ἀφῖχθαι, σύμμαχον ; κακῶς φρονῶν' 
οὐ γάρ τίς ἔστιν ὃς πάροιθ᾽ αἱρήσεται 
τὴν σὴν ἀχρεῖον δύναμιν ἀντ᾽ ᾿Ἰυὐρυσθέως: 
χώρει" τί μοχθεῖς ταῦτ᾽; ἀνίστασθαί σε χρὴ 
εἰς ΓΑργος, οὗ σε λεύσιμος μένει δίκη. 

ΙΟΛΑΟΣ 
3 ἌΝ “ἢ 2 ,ὔ Ν 2 ΄ “ οὐ δῆτ᾽, ἐπεί μοι βωμὸς ἀρκέσει θεοῦ 

5 , 3... “- ᾽ ἐλευθέρα τε γαῖ᾽ ἐν ἣ βεβήκαμεν. 

ΚΟΠΡΕΥΣ 
,ὕ ΄ ἴο “ ΄ 

βούλει πόνον μοι τῇδε προσθεῖναι χερί; 

ΙΟΛΑΟΣ 

οὔτοι βίᾳ γέ μ᾽ οὐδὲ τούσδ᾽ ἄξεις λαβών. 

ΚΟΠΡΕΥ͂Σ 
’ ΄ ἐν ΝΣ 2 δ, 7 Ν Ψ γνώσει σύ' μάντις δ᾽ ἦσθ᾽ ἄρ᾽ οὐ καλὸς τάδε. 

ΙΟΛΑΟΣ 
» ΕΝ Ψ ἄν} 8, δὶ “ “ ,ὔ 

οὐκ ἂν γένοιτο τοῦτ᾽ ἐμοῦ ζῶντός ποτε. 

ΚΟΠΡΕΥ͂Σ 
» 2 » Ἂν Ν 7 Ἃ Ἁ Χ , ἄπαιρ᾽: ἐγὼ δὲ τούσδε, κἂν σὺ μὴ θέλῃς, 
», » ΩΣ ΄ 5. Ἄοὸο  π 5 7 

ἄξω κομίζων, οὗπέρ εἰσ᾽, ὐρυσθέως. 

ΙΟΛΑΟΣ 
ὦ τὰς ᾿Αθήνας δαρὸν οἰκοῦντες χρόνον, 
ἀμύνεθ᾽- ἱκέται δ᾽ ὄντες ἀγοραίου Διὸς 
βιαζόμεσθα καὶ στέφη μιαίνεται, 
πόλει τ᾽ ὄνειδος καὶ θεῶν ἀτιμία. 

ΧΟΡΟΣ 

ἔα ἔα" τίς ἡ βοὴ βωμοῦ πέλας 
ἕστηκε; ποίαν συμφορὰν δείξει τάχα ; 



ΤῊΝ ΟΓΠΗΠΒΕΝ ΟΕ ΗΒΒΟΌΙ ΕΒ 

ΓΟΡΒΕῸΣΝ 

Ηδ, ἀδϑηλ δὲ ὑποὰ {πὶ τ᾿ν ϑθβϑίοι Ὀγαν ον οπόβειι, 
5 οἴαΐε ἕπου παβὲ το θα ΓΠῖπὸ ΑΠ}ν ἢ Ο τμοιι [00] ! 
ΉΘΥΟ ἰς ΠΟ τῆλ 5Π8}} ὁἤοοβα παῖ προΐεπος 
ΟΥ̓ ΒΑΥ ΡΟΟΥ 5ἔγοησίῃ θοἴογε Ελασνϑί μοι ρον ΕΥ. 
Αναν ὙΜῊν τπᾶῖκκο {Πῖς ο01} ὍΠοῖι ταδὶ ἀθρατί 
Τὸ Ατὐροβ, νι Ποσὸ {Π6 ἄοοιῃ οὗ 5ζοπίπρ νναἱξς ἐπε6. 

ΙΟΑΌΒ 

ΝΟνΘΥ : ἴον {πε (ὐοα 5 47 5Π.4}} ἀνδ]], 
Απαᾶ {πὲ ἴδε Ἰαπαᾶ νν πουοιηΐο νὰ Πᾶνο ΘΟΠΊΘ. 

ΓΟΡΒΕῦΞΒ 

Ηκὰ ! νοιυ]άςι ἐποι Π πα βοπηθ νοῦ κ ἴον {Ππ|ὶς τη ὸ παπᾶ ἢ 

ΙΟμΑῦΚ 

ΝΟΥ 6 ΠΟΙ ἐπδςο Ὀν ἔογοθ 5] ἔποιι 16 ἤθ πο. 

ΠΟΡΒΕΌΞ 
αὶ 9} το ρύόνε : 1] φθ ον ποι αὐτὶ ἴῃ ἰἢϊς. 

[ϑϑῖξος ΘΗ ΠΙΠΒΕΝ, 
ΙΘμΑῸΒ (γε) 9) 

“Πἰς 95.4}} ποῖ ΡῈ ! πο, πον ΟῚ γ ῃ16 1 ᾿νε ! 

ΓΟΡΗΕΙΞ 
Ηδπαᾶς οὔ! ἀπὸ 1} 1 Πά]6, ἐποιρἢ ἔπου! 5ῃν Πεν, 

Αοοοπηΐίηρ ἔθ Εν  Πειιβ᾽ : ῃϊς ἔῃδν ἅγο. 

[Ἡπιρὶς τουνλῦβ ἐο ἐλθ σγοπη. 

ΙΟΔῸΒ 
Ο νε. ἴῃ Αἰμπθὴς ἀνε! ]ογ 5. ἔτομ οὗ ο]4, 
ΗΕεἸΡ ! ϑΒαρρ!ϊαπῖβ νὰ οἵ Ζειϑ οὔ ἐῃε Μανκοὶ-ς θα 
Αὐτὰ ονη]-οπίγοαϊθα, μον ψυθδίῃς ἀς6ῆ]εα, 
Τὸ Αὐμθηβ᾽ 5ῃδιηε πα ἴο νοῦν (οα᾽5 αἰβῃοόποιιτ ! 
Ἐπίέονυ. σοι. 

ΓΗΟΕῦΒ 
Ὑγηαΐ Βο! νψῇῃδὲ ουΐοτν ὃν ἐπε αἰΐαν ψὰκος ἢ 
Νονν νυν δὲ οα]αμηϊέν 5041] 1ῃϊ5 τόνε] Ὁ 

θ0 



ΗΡΑΚΛΕΙ͂ΔΑΙ 

ἸΌΛΑΟΣ 

ἔδετε τὸν γέροντ᾽ ἀμαλὸν ἐπὶ πέδῳ 
χύμενον: ὦ τάλας. 

ΧΟΡΟΣ 
ἴω “ ἴω ᾽.2 7 

πρὸς τοῦ ποτ᾽ ἐν γῇ πτῶμα δύστηνον πίτνεις ; 
ΙΟΛΑΟΣ 

δ 5 Ἁ ὅδ᾽, ὦ ξένοι, με σοὺς ἀτιμάζων θεοὺς 
[γέ , Χ 2 “ 

ἕλκει βιαίως Ζηνὸς ἐκ προβωμίων. 

ΧΟΡΟΣ 
: ν 15 7, κα 3, 7 7 

80 σὺ δ᾽ ἐκ τίνος γῆς, ὦ γέρον, τετράπτολιν 
ξύνοικον ἦλθες λαόν; ἢ πέρα- 
θεν ἁλίῳ πλάτᾳ 
κατέχετ᾽ ἐκλιπόντες ὐβοῖδ᾽ ἀκτάν ; 

ΙΟΛΑΟΣ 
οὐ νησιώτην, ὦ ξένοι, τρίβω βίον, 
ἀλλ᾽ ἐκ Μυκηνῶν σὴν ἀφίγμεθα χθόνα. 

ΧΟΡΟΣ 
ὄνομα τί σε, γέρον, 
Μυκηναῖος ὠνόμαζεν λεώς ; 

ΙΌΛΑΟΣ 
Ν ς ς "“ἤ 7 

τὸν Ἡράκλειον ἴστε που παραστάτην 
Ἰόλαον" οὐ γὰρ ὄνομ᾽ ἀκήρυκτον τόδε. 

ΧΟΡΟΣ 
50.» » ,ὔ Ν 7ὔ ᾽ Ἂς “ 

90 οἶδ᾽ εἰσακούσας καὶ πρίν: ἀλλὰ τοῦ 
ποτ᾽ ἐν χειρὶ σᾷ κομίζεις κόρους 
νεοτρεφεῖς ; φράσον. 

ΙΟΛΑΟΣ 
δ [γ᾽ Ρ] -“ Ὶ 

Ηρακλέους οἵδ᾽ εἰσὶ παῖδες, ὦ ξένοι, 
ἱκέται σέθεν τε καὶ πόλεως ἀφιγμένοι. 

ΧΟΡΟΣ 
, -" ΕΝ Ι͂ , » 7 

τί χρέος ; ἢ λόγων πόλεος, ἐνέπέ μοι, 
μελόμενοι τυχεῖν ; 
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ΤΗΕῚ ΟΗΙΏΌΒΕΝ ΟΕ ΗΒΒΟΌΙΕΒ 

ΙΟΚΑΤΒ 

Βεμοϊὰ νε !--ἰπὸ 6] 4--ϑευ Κοὴ 566 

Ι͂η Πὶς δε Ὀ] ἐμ 55 πα] θα ἴο {πὸ στοιπης, ννοο 5 πη ! 

σΗΘΕΗῦΒ 
ΟΥ̓ νοι ὑππ5 θ᾽ 0 ]ν νναδὲ το ἀλη θα ἄον “ 

ΙΟνΑῦ5 
ΤῊΐ5 τᾶ, Ὁ βἔγαηροῦβ, δεῖ ἐν Οοαβ αὖ παιρῃΐϊ. 
Απα ἀτγὰρβ τὴὸ ἔγτουη {ΠῸ αἰζαγ- ἤσουν οἵ Ζειι5. 

Γ(ΗΟΘΕῸ 5 
Βυΐ ἴτοπὰ νυ πὰΐ ἰαπα. Ὁ ἀποϊθπΐ, Ππαςὺ ἔποιῖϊ εχξ 50 
Τὸ ὑπ ΟΙΚ οἵ ἐπε Εουν Βυγσθ᾽ ἔθ ογα! Πομλδ ἢ 
γεῦῈ νὰ βρεβα ονοῦύβϑθαβ Ὀγν ὑπὸ Ὀγη6- αἰ οδν 

Τὸ οἱ ἰαηα ἔγουη Επι θοθα᾽ 5 οσαρσ ον 5Π0ΥῈ ἢ 

ΙΟΔΌΒ 
ΒίγαησοΥβ, ΠῸ 5 -ανν ] } οΥ᾽ 5. ΠΡῸ ἰ5. ἸΏ 11Ὸ : 
Ετου ργουα Μγοεπδο οοῖπὸ νὰ ἴοὸ ἴῃ ν ἰαπα. 

(ἩἨΟΘΕῸΒ 
Απὰ Ὀν ψνῆηδαΐ ἤδιηθ, ἃποῖθπῦ οἵ ἄδν5. αἀἸὰ ὑπὸ ν 6Ά}} 
ΤΉΘο. ἔμεν πὶ ἢ θὲ εποεα στὰ ΜΙ νοθμ 6 ̓ 5 νγᾺ]}} ἢ 

ΙΟΑῦΒ 
Ηδγου 65 ΠοΙροὺ Παρὶν ἀο νὰ Κηον. 
Το]διι5, ἔου ποῖ ἔτη 6] 655 νγὰ5 ΤΥ ΠΆ]Πη6. 

ΓΗΟΘΕΒΓΞ 
ΙΚπον ; Ἰοηρ' βίης 1 Πεαγὰ : θαΐ γγῆοβα ἀγὸ πον. 90 
ΤΠε ἜΣ ΈΞΉΣΣ 1.4ς ἐμαὶ ἐῃῖπε παπᾶ Ἰοδάθίμ ΒΠΠει- 

νγΑΓα ἢ-- ον. 

ΙΟΙΑΌΒ 
Ιγησ Υβ, {Π6 505 ὑπὸ ν ἀγα οἵ Ηδγου]εβ. 
ΜΉ ΐοἢ Πᾶνε ἴο ἰἢεε «πὰ Αἰμθηβ σα ρΡ] αηΐ ΘΟ}. 

σΗοΗῦΞ 
5δν, ν Παὺ 15 γοῦν πορα ὑπαὶ ΠεΥὸ νὰ ἅτὰ ἢ 
νου] νὰ μ᾽] δα νοῦ οατι5. αὐ {Ππ6. παιϊοι 5 ΠᾺΓ ἢ 

φθτ 



ΗΡΑΚΛΕΙ͂ΔΑΙ 

ΙΟΔΑΟΣ 
“) ,ὔ -“ μήτ᾽ ἐκδοθῆναι μήτε πρὸς βίαν θεῶν 

“ “ ͵ “-“ 

τῶν σῶν ἀποσπασθέντες εἰς Ἄργος μολεῖν. 
ΚΟΠΡΕΥ͂Σ 

ΡῚ }] » - “- ΄ θὲ 8 “ ἀλλ᾽ οὔτι τοῖς σοῖς δεσπόταις τάδ᾽ ἀρκέσει, 
100 οἱ σοῦ κρατοῦντες ἐνθάδ᾽ εὑρίσκουσί σε. 

ΧΟΡΟΣ 
ϑ' υναΝ “- “ - }] - , 

εἰκὸς θεῶν ἱκτῆρας αἰδεῖσθαι, ξένε, 
καὶ μὴ βιαίῳ χειρὶ δαιμόνων 
ἀπολιπεῖν ἕδη" 

Ἅ , 7.» ᾽ , πότνια γὰρ Δίκα τάδ᾽ οὐ πείσεται. 

ΚΟΠΡΕΥΣ 
» ͵ κι [4 Χ ΜΝ» ’ 

ἔκπεμπέ νυν γῆς τούσδε τοὺς Εὐρυσθέως. 
κοὐδὲν βιαίῳ τῇδε χρήσομαι χερί. 

ΧΟΡΟΣ 

ἄθεον ἱκεσίαν 
μεθεῖναι πόλει ξένων προστροπάν. 

το ολρτος 

καλὸν δέ γ᾽ ἔξω πραγμάτων ἔχειν πόδα, 
11 εὐβουλίας τυχόντα τῆς ἀμείνονος. 

ΧΟΡΟΣ 

οὔκουν τυράννῳ τῆσδε γῆς φράσαντά σε 
- “- ΔΆ » Ν Χ ͵ ᾿ε 

χρῆν ταῦτα τολμᾶν, ἀλλὰ μὴ βίᾳ ξένους 
θεῶν ἀφέλκειν, γῆν σέβοντ᾽ ἐλευθέραν ; 

ΚΟΠΡΕΥ͂Σ 
, “ , 5 

τίς δ᾽ ἐστὶ χώρας τῆσδε καὶ πόλεως ἀναξ ; 

ΧΟΡΟΣ 
ἐσθλοῦ πατρὸς παῖς Δημοφῶν ὁ Θησέως. 

ΚΟΠΡΕῪΣ 
“ ᾿' Ων “ ΄ 7 

πρὸς τοῦτον ἁγὼν ἄρα τοῦδε τοῦ λόγου 
7 αν " Μ δ᾽ » 4 

μάλιστ ἂν εἴη" τάαλλα ὃ εἰρηται μάτην. 



ΤῊΝ ΟΗΙΠΌΒΕΝ ΟΕ ΗΒΒΟΌ ΕΒ 

ΙΟΑΌΒ 
Οσίνεη ραν Ὁπ]ἃ οὶ Ὀ6, ΠΟΥ ἴθ. ἅννᾶν 
Ηδφποε, ἴὰ την Οοαε᾽ ἀοϑρίξε. ἀπά βϑηῦ ἴοὸ ΑΥΡῸ5. 

ΓΟΡΒΕΌΞ 
Ἄν, θυῦ ὉΠ15 5Π8}} ποῖ 58 ϑὲν ῃν πα ϑίθυα 
ὙΠ πο Ἰου 5 ῃϊρ οἷον {πδὸ ΠΟ] 45. γνπὸ ἢπα τπδε ποτα. 00 

ΓΗΟΘΗῸΞ 
(οὐ 5 Θιρ 0] αηῦβ, βγη ρ Υ, τηπιδὺ ΜῈ ΓΟνύ 66, 
Απᾶ πο νῖῖῃ παπᾶς οὗ νο]οποε ἔδαν {Π6ῆὶ ΠΘ 66 

Εγομι {Πὶ5 Ρ᾽αθο Πότ τη Ηοὶν ῬγΈθΈΠῸ6 ἰ5: 
ΤῊΣ πια]οϑὺν οὗ {π|ϑεϊος 5Π8}} ποῖ βυου ὉΠ]5. 

ΓΟΡΒΕΓΒ 
ἜΠοῖ ἔγομι γοιν ᾿ὰη4 ΞΕ πα {π656. Εν γϑυμθιβ᾽ ὉΠ γᾺ}]5, 
Δηά {πὶ5 απὸ Πα πα 5Π4}} 40 πὸ ν᾽ θη ςο. 

ΟΗΟΕῦΞ 
Νον πᾶν, ᾿ἔννοσα ἅἃἢ ἰπηρίοιις ὉΠ1ΠηῸ; 

ΤῸ οὐδὺ οὔ σαρρ] απ απ 5. τὸ ὑπ Κπθοβ οὗ οἷ" οἷτν 
ὑπαῖ οἰϊπο! 

ΓΟΡΒΕῦΒ 
ΤῚΝ 6 }} τὸ Κορ τῆν ἔοοὺ π᾿ Όμ γον Ὁ] 65 5ΠΆγῈ, 
Απά ἴῃ σοοα οομη56ὶ πα {πε Ὀεϊίου ρμᾶτγί. 110 

ΘΗΟΘΕῸΞ 
ΤΠοῖ 5Που]αςὲ παν 5ῃονη γοβροοῖ ἴο {Π15 ἴτε ἰαπά. 
Απᾶ {ἰο]ὰ πεν Κίηρ,, ογα τῆν ρυθϑασηρίϊοη ἴΟΥῈ 
ΤΠουθέγονη ὑπε οἐγδηροῦβ ἴῃ ἢεν (ἀοαβ᾽ ἀδβρίζο. 

ΓΟΡΒΕΌΞ 
Απα ννΠῸ ἴ5 οἵ ὑΠ15 Ἰὰ πα πα οἷἵν Κίηρ ἢ 

ἙΓΗΟΘΗῦΒ 
Π.οορΡποη., ΓΠοβοιιθ᾽ οἢ1Πα. ἃ Ὀγᾶνε 5 γ᾽ 5. 501), 

ΓΟΡΒΕΌΞ 
νυ πὰ ἔπθι πνιϑὶ ἃ}1} ουσῖξε οὐ 1Π15 ἀϊβρυῖΐς 
Βο Πε]ὰ ἁ]οηὸ : ἃ}} εἶφε 15 1416 τὰ ]}}κ. 
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ΗΡΑΚΛΕΙΔᾺΙ 

ΧΟΡΟΣ 

καὶ μὴν ὅδ᾽ αὐτὸς ἔρχεται σπουδὴν ἔ ἔχων 
᾿Ακάμας τ᾽ ἀδελφός, τῶνδ᾽ ἐπήκοοι λόγων. 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν 
5 ’ » ΄ Ἃ Ἁ 

ἐΉτΕΡ ἔφθης πρέσβυς ὧν νεωτέρους 
᾿βοηδ ρομήσας τήνδ᾽ ἐπ᾿ ἐσχάραν Διός, 
λέξον, τίς ὄχλον τόνδ᾽ ἀθροίζεται τύχη ; 

ΧΟΡΟΣ 
ἱκέται κάθηνται παῖδες οἵδ᾽ Ἡρακλέους 
βωμὸν καταστέψαντες ὡς ὁρᾶς, ἄναξ, 
πατρός τε πιστὸς ᾿Ιόλεως παραστάτης. 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν 
τί δῆτ᾽ ἰυγμῶν ἥδ᾽ ἐδεῖτο συμφορά ; 

ΧΟΡΟΣ 
βίᾳ νιν οὗτος τῆσδ᾽ ἀπ᾿ ἐσχάρας ἄγειν 
ζητῶν βοὴν ἐ ἔστησε κἄσφηλεν γόνυ 
γέροντος, ὥστε μ᾽ ἐκβαλεῖν οἴκτῳ δάκρυ. 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν 
καὶ μὴν στολήν γ᾽ “Ελληνα καὶ ῥυθμὸν πέπλων 
ἔχει, τὰ δ᾽ ἔργα βαρβάρου χερὸς τάδε. 
σὸν δὴ τὸ φράζειν ἐστί, μὴ μέλλειν τ᾽, ἐμοί 
ποίας ἀφῖξαι δεῦρο γῆς ὅρους λιπών ; 

ΚΟΠΡΕΥΣ 
᾿Αργεῖός εἰμι, τοῦτο γὰρ θέλεις μαθεῖν' 
ἐφ᾽ οἷσι δ᾽ ἥκω καὶ παρ᾽ οὗ λέγειν θέλω. 
πέμπει Μυκηνῶν δεῦρό μ᾽ ὐρυσθεὺς ἄναξ 
ἄξοντα τούσδε: πολλὰ δ᾽ ἦλθον, ὦ ξένε, 
δίκαι᾽ ὁμαρτῇ δρᾶν τε καὶ λέγειν ἔχων. 
᾿Αργεῖος ὧν γὼρ αὐτὸς ᾿Αργείους ἄγω 
ἐκ τῆς ἐμαυτοῦ τούσδε δραπέτας ἑλών, 
νόμοισι τοῖς ἐκεῖθεν ἐψηφισμένους 
θανεῖν" δίκαιοι. δ᾽ ἐσμὲν οἰκοῦντες πόλιν 
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ΤῊΕ ΟΗΙΒΌΗΕΝ ΟΕ ΗΡΒΟ ΠΕΣ 

ΓΗΟΗῦ 5 
1. ΕΠ ουνν γα Πἰνηβ 1 ἴῃ Παβῖθ ἀγαννα ὨΙΡΉ, 
Απάᾶ Αφαπιὰβ Πἰς Ὀγοῖποσ, ἴὸ ἤδαν ἴτν οἸδῖμ. 

πίον ΘΈΜΟΡΠΟΝ, ΔΟΛΔΜΑΒ5, ἀπε αἰξοπααηίς. 

ΒΡΕΜΟΡΗΟΝ 
δίποε ποι. ἐπε οἱ ά, ργενεηϊθαάβε νοι Ὁ Υ Π]6}) 
Ι͂π τοβοῦθ-τι5 ἰο Ζειι5᾽5 ΑἸ ταΥ - ἤρα ῃ, 
ΤῸ]] μοι νι αὶ ἐπάποο μαῖῃ σαιπουθα 4}} τΠϊ5 ὑΠγοηρ. 

ΓΗΟΗΌΞ 
Ηδφτα Ξαρρ]ϊαπὺ 510 ὑπὸ βοὸη5 οἵ Ηδγοι]εβ, 
ΥΠο Βᾶνὸ ντεαϊῃεα {πὲ αἸΐασ, ἃ5. ὑπο βεοβϑὲ, Ο Κίηρ. 

Απᾶ [Ιοἴδαβ, 168] ΠεΙροῚ οἵ {πε 1ν 51γ6. 

ὈΕΜΟΡΗΟΝ 

Υ Παὶ ποεᾶ πουοῖη [ῸΥ Ἰαπηθ η Δ Ὁ]6 οὐ]δ5 1 

(ΗΟΘΕυΞ 

θη πιλη ἐδβδαν οα ἴὸ ἀγὰρ ἔμ 6 πὶ ἔγοι ὑπ Πρ 
Βν ἴοτος ; ταϊσοα οαΐοῦν 50. ἃπ4 δασἐ υνασα Παυ] 
Τὴ ἀποῖοπε. {παὶ ἴου Κα ἢ θαγοῖ Του ἢ Τὴν ἴθ 8 5. 

ΠΈΕΈΜΟΡΗΟΝ 

γε ἴς ἐῆε ἔβοπίοη οὗ πἰ5 νοϑῖαγο αγεεκ: 

Βαυΐ ἀεεοάς οἵ ἃ θαυθαγίδ Πα ἀγὸ {Π65ε. 

Μδῃ. {πῖπεο ἰὐ 15 ἴο 16}} πηθ. ἰαυυνίηρ ποί. 
Ἐγοτὴ νν μαΐ ᾿απαᾶ΄᾿ ς τατομ 5 ΠΠ Ποὺ τῆοι Παϑὶ σοοιηθ. 

ΓΟΡΒΕΙΞ 

Απ Αὐρῖνε 1. οἴπος {Πϊ5 ποὺ νου] εϑὲ Κπονν. 
γπογοΐογε 1 οοιηθ. ἃπα ἔγοτη ποτ. νι} [ {61}: 
Μνοθηδε᾽ 5 Κίηρ ἘΠΙΤ Έμεῖις φοπαᾶς τὴὲ ΠΙΓΠΘΥ 
Τὸ Ιεδὰ Ἐμθβὲ Βδπθε. ΘΥΓΔΠΡΟΥ. 1 ὈΥηρ' τ ἢ τὴς 
{π5ὲ ρῥΙ] θὰ ἴῃ μἱεπῖν. θοὶῃ ΡΩΝ οὶ δηα 506 ες. 
Μυ5ε1Ὲ ἃν Αὐσῖνε νου] ᾿εδά Ἂν δῖνεϑ ἤδποο. 
Ὑγηὸ πα ἐπθπι τὰπανν ἃγ5 ἔχοι τηππηὸ οὐῖι ἰδ ηα. 

Βν 5ἰαϊαΐεβ οἵ ὑπαὶ Ιαπἃ οοπάειηπε ἴο αἶα; 
ον. ἀνε] ]εῖς ἴῃ ἃ βἴαϊζο ϑυθ]θοῦ ἴο ποηθ. 
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ΗἩΡΑΚΛΒΙ͂ΔΑΙ 

- 7 

αὐτοὶ καθ᾽ αὑτῶν κυρίους κραίνειν δίκας. 
“-“ Ν ΄ . 

πολλῶν δὲ κἄλλων ἑστίας ἀφιγμένων, 
»ὉΝἮ ἴω 79 , 

ἐν τοῖσιν αὐτοῖς τοισίδ᾽ ἕσταμεν λόγοις, 
ὃ Ν »'᾿ὦ » ὃ θ Α͂ θ Ἄ κοὐδεὶς ἐτόλμησ᾽ ἴδια προσθέσθαι κακά. 

5, Ν , 

ἀλλ᾽ ἤ τιν᾽ εἰς σὲ μωρίαν ἐσ κκεμμένοι 
κι δ. ΕΣ Ἃ ᾿κ 5 » 7 

δεῦρ᾽ ἦλθον ἢ κίνδυνον ἐξ ἀμηχάνων 
9 Ν 7 

ῥίπτοντες, εἴτ᾽ οὖν εἴτε μὴ γενήσεται" 
» δὰ ΄ 3, τϑ ἢ " ,ἷ , 

οὐ γὰρ φρενήρη γ᾽ ὄντα σ᾽ ἐλπίζουσί που 
ὃ “ «ς 

μόνον τοσαύτης ἣν ἐπῆλθον ᾿ Ελλάδος 
“- , Ν - 

τὰς τῶνδ᾽ ἀβούλους συμφορὰς κατοικτιεῖν" 
4 5 - 

φέρ᾽ ἀντίθες γάρ, τούσδε τ᾽ εἰς γαῖαν παρεὶς 
ς ΄-“ , ῪὉ ἡμᾶς τ᾽ ἐάσας ἐξάγειν, τί κερδανεῖς ; 

ς “ , - 

τὰ μὲν παρ᾽ ἡμῶν τοιάδ᾽ ἔστι σοι λαβεῖν. 
ἼΑργους τοσήνδε χεῖρα τήν τ᾽ Εὐρυσθέως 
ἰσχὺν ἅπασαν τῇδε προσθέσθαι πόλει. 
ϑ , - 

ἣν δ᾽ εἰς λόγους τε καὶ τὰ τῶνδ᾽ οἰκτίσματα 
7 “ 2 7 “ 

βλέψας πεπανθῇς, εἰς πάλην καθίσταται 
Ν Χ “- ν Ν ,] 

δορὸς τὸ πρᾶγμα" μὴ γὰρ ὡς μεθήσομεν 
“- ͵ 5 “-“ 

δόξης ἀγῶνα τόνδ᾽ ἄτερ χαλυβδικοῦ. 
Ἷ, ΄ “ -“ 4 5) 7 

τί δῆτα φήσεις, ποῖα πεδί᾽ ἀφαιρεθείς, 
ΜΡ θί θ Ν , 5 , », 

ΤΓιρυνθίοις θεὶς πόλεμον ᾿Αργείοις ἔχειν ; 
φ ἰ 

ποίοις δ᾽ ἀμύνων συμμάχοις ; τίνος δ᾽ ὕπερ 
Ἁ ῇ 5 

θάψεις νεκροὺς πεσόντας ; ἢ κακὸν λόγον 
Ν “ 2 

κτήσει πρὸς ἀστῶν, εἰ γέροντος εἵνεκα, 
Ν Ν ͵ 2 “- 5 

τύμβου, τὸ μηδὲν ὄντος, ὡς εἰπεῖν ἔπος, 
7 “-“ " » 57, 5 , , 

παίδων τε τῶνδ᾽, εἰς ἄντλον ἐμβήσει πόδα. 
“-“ ᾿ς “ 7, 

ἐρεῖς τὸ λῷστον ἐλπίδ᾽ εὑρήσειν μόνον. 
Ν -“ “ “ [ὲ 

καὶ τοῦτο πολλῷ τοῦ παρόντος ἐνδεές" 
-“ Ἄ, , ᾿ 

κακῶς γὰρ ᾿Αργείοισιν οἵδ᾽ ὡπλισμένοι 
-: ᾿ ἴω 

μάχοιντ᾽ ἂν ἡβήσαντες, εἴ τι τοῦτό σε 
Ν Ἅ Ψ . 

ψυχὴν ἐπαίρει, χοὐν μέσῳ πολὺς χρόνος, 
ἐν ᾧ διεργασθεῖτ᾽ ἄν. ἀλλ᾽ ἐμοὶ πιθοῦ' 



ΤῊΝ (ἬΠΒΕΝ ΟΕ ἨΒΒΟΙ ΠΕ 

ΤῊΣ τἰρὶῦ 15 Οὰγ5 ἴὸ γα ιν ΠΕῚ ἄξογεθϑ. 
Απά, Ἐπουρἢ τΠδν πάνθ οοηα ἴο πραγ τη οὔ τηλὴν [ΟἸΚ, 
5.11 ὁ ἐδ βϑᾶγηθ ρ]θὰ αϊα ννὲ ἴαϊκο οὐν οἴαπά, 
Δπηά συ ὁ. ἢ ον ἤεα ποηὲ ἀάγεα Ὀγίηρ, 
Βυϊ {πὸ 56 οάμπηο ΠΙΈΠΟΥ, ΠαΡν σρνίηρ [0}}ν 
Ι͂ῃ 1ῆθ6. οὐ δία Κίπρ' ὁ. ὁη6 ἀδϑρεγαῖΐε γον 
ΤΉ ΘΙν νεπὔΐιγθ, Οὐ ἴο νη οὐ ]οθῈ ἰἰ ἃ]] :- - 
ΕῸΣ 5γὸ ἔπον ἄθθηι ποῖ ἔποιι, ἢ σοι οὗ νι. 
ΑἸοπε ἴῃ ἃ}] {Π|5. Η6]1ὰ5 πον πᾶνε ἐγανευβθά, 
γΠῸ πᾶνὸ Θου ρα 5510) οἢ ἔῃ 6 1 ΠΟρε]εβς ΡΠ ἢ. 

ὙΥοΙρ τΠ|5 ἃπα ἐπα :- Υ Ποῖ σγαπὶ {Π656 ἃ Ποια. 
οὖ 1Ὲ ἀποὺ Ἰοῖ τι Πα ]6 ποῖ ἤθποε--Πδξ σὰ] 
δ εσε {πῖπὸ 2 ἰἴγοιη τ5 ἔπ 656 θοοης ἔποι πηανοϑὶ νυ]: 
ΑὙροβ᾽ βἔγοηρ παπᾶ ἃπα 4}} Ελσν εις τσ ῃΐ 
Ποῖ τὰν Θϑὺ τ πρ οὶ ΠΡΟ {Πῖς οἰτν᾽ 5 546. 
ΠῚ ὑποῖ τοραγα {ποῖν μ᾽] δαΐηρς, Ὀγν {πεῖν νν ΠΠ εἴπ ρ5 
Βε Ξοὔἴτιοποά. τὸ ὑπὸ σγάρθθ]ε οὐ ἐπε βρϑὰν 
ΤῸ τηδξίει οουηθῖῃ. Νονοὺ {πΠῖ]ὴκ ἐπαΐ πὸ 
ὙΠ] νἱο]α ἐπῖ5 ϑτντο αὐ ν᾽ πὸ οννοτα᾽ 5 ἀνναγα. 
Ὑγπαΐ εαπδὺ ποῖ ρμ]οδα ἢ ΟΥ νΠαῖ Ἰαπάς ἀὐὶ ἐποιι 

ΤΟ Ρεα. 
ΤΠπαῦ ἢ ΤΙ ν τα Αγοῖνες ἔποι μου] ςι ννὰν ἢ 
ὙΥΠεῦ 4111865 αὶ ἀε οπαϊηρ ἢ [ἢ νΠοβῈ οδτι56 
51.411 ὑΠοβὲ ἔποι Βυνῖοϑὺ 812 ΠῚ ἔχυηθ νγεσὸ {πίῃς 
ὙΠ τπῖπθ ΑἸ πίδη5. ἢ ἔῸΥ νὸπ ο]4 τηδῃι. 
ὙΠαὶ Ξερυ!οῆνο, ἀπετὸ παπρξ. ἀ5 τη 6 τηϊσ ῦ 58 Υ,--- 
Απα {Π 686 θονϑβ. ἰὴ ἄθὸ}Ρ ναῖονς ἔθοιι νυν] ΑἴΉ Σ 

ΤῊΝ μυ͵]θὰ αὐ ϑοϑὺ ἴ5 Πορὲ ἴον. ἀδὰγς ἴο φοληο. 

ϑολπξ βα βίβος οι ἕον ἐδ ργοϑοπὲ τῃϊς ! 
ΕῸΥ ἀραίϊησι Ασσὸς ἔπ 56, ἃυγη θα, σγόννν [0 181], 
ΘΠΟΟ]α τηὰκο θυὺ ἔθ 6]. οἴδημα. ὑ Παρ ]ν ΓΠῖ5 
{ὈὀῥΡΠῸ ἐπῖπε Πϑαγὺ :-- - ἀπ Ἰοπρ γθαῦς 6 οί ι, 
ὙΠ οσεῖη νὸ τηὰν 6 σιϊπο., ἽΝΑΥ περά τπὸ: 
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ΗἩΡΑΚΛΕΒΕΙ͂ΔΑΙ 

δοὺς μηδέν, ἀλλὰ τὰἀμ᾽ ἐῶν ἄγειν ἐμὲ 
κτῆσαι Μυκήνας, μηδ᾽ ὅπερ φιλεῖτε δρᾶν 
πάθῃς σὺ τοῦτο, τοὺς ἀμείνονας παρὸν 
φίλους ἑλέσθαι, τοὺς κακίονας λάβῃς. 

ΧΟΡΟΣ 

τίς ἂν δίκην κρίνειεν ἢ γνοίη λόγον, 
πρὶν ἂν παρ᾽ ἀμφοῖν μῦθον ἐκμάθη σαφῶς ; 

ἸΌΛΑΟΣ 
ἄναξ, ὑπάρχει μὲν τόδ᾽ ἐν τῇ σῇ χθονί, 
εἰπεῖν ἀκοῦσαί τ᾽ ἐν μέρει πάρεστί μοι, 
κοὐδείς μ᾽ ἀπώσει πρόσθεν, ὥσπερ ἄλλοθεν. 
ἡμῖν δὲ καὶ τῷδ᾽ οὐδέν ἐστιν ἐν μέσῳ" ἷ 
ἐπεὶ γὰρ ᾿Άργους οὐ μέτεσθ᾽ ἡμῖν ἔτι, 
ψήφῳ δοκῆσαν, ἀλλὰ φεύγομεν πάτραν, 
πῶς ἂν δικαίως ὡς Μυκηναίους ἄγοι 
ὧδ᾽ ὄντας ἡμᾶς, οὺς ἀπήλασαν χθονός ; 
ἕένοι γάρ ἐσμεν. ἢ τὸν Ἑλλήνων ὅρον 
φεύγειν δικαιοῦθ᾽ ὅστις ἂν τἄργος φύγῃ : 
οὔκουν ᾿Αθήνας γ᾽: οὐ γὰρ ᾿Αργείων φόβε 
τοὺς Ἡρακλείους παῖδας ἐξελῶσι γῆς. 
οὐ γάρ τι Τραχίς ἐ ἐστιν οὐδ᾽ ᾿Αχαιικὸν 
πόλισμ᾽ ,» ὅθεν σὺ τούσδε τῇ δίκῃ μὲν οὔ, 
τὸ δ᾽ Ἄργος ὁ ὀγκῶν, οἷάπερ καὶ νῦν λέγεις, 
ἤλαυνες ἱκέτας βωμίους καθημένους. 
εἰ γὰρ τόδ᾽ ἔσται καὶ λόγους κρανοῦσι 5 σούς, 
οὐ φήμ᾽ ᾿Αθήνας τάσδ᾽ ἐλευθέρας ἐ ἔτι. 
ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ἐγὼ τὸ τῶνδε λῆμα καὶ φύσιν' 
θνήσκειν θελήσουσ᾽: ἡ γὰρ αἰσχύνη πάρος 
τοῦ ζῆν παρ᾽ ἐσθλοῖς ἀνδράσιν νομίζεται. 
πόλιν μὲν ἀρκεῖ: καὶ γὰρ οὖν ἐπίφθονον 

1 Ψ Ά]ΟΚοπδου : ἴον ΜΙ 55. ἐν μέρει. 
5 Β]η5]ον : ἴον ΜΗ, κρινοῦσι. 



ΤῊΕ ΟΗΠΠΒΕῈΝ ΘῈ ΗΡΕΟΠΙ ΕΒ 

Οἴνὸ παὰρης, 1 αἢδι πγὸ ἴὸ ἴα κὸ τϊηδ ον : 
5ὸ σαὶ Μνυοδηδο 5 Ποπάϑῃρ. [1)ὸ ποῖ εανὶ 
Ακ5 οἵ νὰ 4ο, τακίηρ {πὸ ΘΑ ΚΟΥ οἷα 
πε νὰ πΐρης σποοθὲ ἴον ἔπ] 6 πα {πὸ ΘἸΤΟΠΡΘΥ οάιι56, 

ΓΗΘΗΚ 

ὙΠῸ ἀπ σἵνο ᾿πᾶάρτηθηΐ, γηῸ0 ο͵Ά5}0 ἈΥΡ ΤΠ ἢ ΐ5, 
Ετε ἔγουη θοῖἢ οἷά θς ἢδ οἴδαυν ᾿θαγη {Π 61" θ]6 85 ἢ 150 

ΙΟΑῦ5 

Κίηρ, {πὶ5 ἁαναπΐαρσο Πᾶνα 1 ἴῃ ψου ἰαπά. 
ΤΙ Ὧηὶ ἔγες ἴο σρθὰκ πα ἴῃ τὴν ἴπγη ἴο ἤδαΥ : 
ΝΌΠΘ, ἃ5 ἔγομν οἶμον Ἰαπάς, νν1}} ἤἥγοις ἜΧΡΟ] τη. 

ν Ὲ ἀπά {ῃϊ15 πὰ ἤν παιρ]ῦ ἴπ ΘΟΠΊΠΠΟΠ ΠΟΥ: 
γγὲ πᾶν πδιρηὲ ἴὸ ἦἐο ἢ ΑΥΡῸΞ ΔΠῪ ΤΟΥ 
δίποο {παΐ ἄδοῦεδο: ψνὸ ἅ16 ΧΙ δα ἤτΌμ ΠῚ 501]. 
γγμαῖ τἱρηῦ παῖ ἢ ἕο Πα ]6 τι5. νύ πότ ἔπον Ὀα πη Πο. 
Ας νὲ νογὸ θα ο 9 οἵ Μ νοθπδο νοῦ ἢ 
ΑἸΙδπς ν ναὸ ἅΤ6 : --οὐ ἴσοι 4}} ΗΠ 6]1ὰς θα πη θα 
Ατα 6 ῃ Ομ) ΑΥΡῸΘΝ ΘΧΙ165 ἢ- --οἰαΐη νὰ {Π15 ἢ 190 
ϑοοίῃ, ποῖ ἔτουη Αὐμοθπς : 506 5Π4}} ἀσῖνε ποῖ ἔουί!. 
ΕῸΥ ἔδασ οἵ Αὐροῖνος, ϑοὴς οἵ Ηδθγου]65. 
516 ἰς πὸ γα ἢ ϊς, πὸ ΑοΒάαθδη Ἀγ. 
Ας ἐμαὺ ψῃεπορ ἐποῖ ἀφ αγῖνε ἐπ 656---ποὶ οὗ 

γε, 
Βαυΐ, ἔνθ ἃ5 πουνν, ὃν νϑπηϊησ ΑΥΡΌΒ᾽ ΡόνΕΥ.--- 
ΤΉ 656, Βα πὲ αὖ ἐπε ΑἸταν ἃ5 ἔπὸν 5αΐ ! 
ΠῚ τΠϊς 5Π8}} θὲ. 16 58η6 θὲ ναῦν 
ΤΗΐϊης Ποϑίβ. ἤθε Αἰῆθηβ ἔῃ θη ΠῸ τηοτῈ ἰ Κπονν. 
Ναν, ΠΟΙ 50η58᾽ παίπτο Κπον 1, Κπονν ὑπ6ῖν ποὈά : 
Τῆδν ΜΠ α16 ΒΟΟΠΘΥ ; [ῸΣ ἴῃ ὈΥᾶν ΘῈ ΠΠ6 5 ΟΥ̓ 65 900 
ΤῊΣ ΠοπουΣ ἐμαὶ ἔδαγϑ 5ῃ δ Πη6 15 τηοσα ἔπη 1. 
ΒυΠος ἴον Αἰἤθπς {Πὶς ἢ ΤῸΣ Ὄνου ῬΥΑ156 



ΗΡΑΚΛΈΙΔΑΙ 

“ , ᾽ν 

λίαν ἐπαινεῖν ἐστι, πολλάκις δὲ δὴ 
3 Ἂ Ν πιο Ν 3 ΄ 

καὐτὸς βαρυνθεὶς οἷδ᾽ ἄγαν αἰνούμενος" 
Ν Ε ΄ 3 4 Ἁ ΄, 7 

σοὶ ὃ ὡς ἀνάγκη τούσδε βούλομαι φράσαι 
σείει, ἐπείπερ τῆσδε προστατεῖς χθονός. 
Πιτθεὺς μέν ἐστι Πέλοπος, ἐκ δὲ Πιτθέως 
Αἴθρα, πατὴρ δ᾽ ἐκ τῆσδε γεννᾶται σέθεν 

͵ ον » Ἂ8 , 

Θησεύς. πάλιν δὲ τῶνδ᾽ ἄνειμί σοι γένος. 
10 Ἡρακλέης ἣν Ζηνὸς ᾿Αλκμήνης τε παῖς, 

͵ Ν , , 3 , 
κείνη δὲ Πέλοπος θυγατρός: αὐτανεψίων 
πατὴρ ἂν εἴη σός τε χὠ τούτων γεγώς. 
γένους μὲν ἥκεις ὧδε τοῖσδε, Δημοφῶν" 
ὸ » “ - 

ἃ δ᾽ ἐκτὸς ἤδη τοῦ προσήκοντός σε δεῖ 
“ ,ὔ ΄ 

τῖσαι λέγω σοι παισί: φημὶ γάρ ποτε 
σύμπλους γενέσθαι τῶνδ᾽ ὑπασπίζων πατρὶ 

“ “ , 

ζωστῆρα Θησεῖ τὸν πολυκτόνον μέτα, 
᾿Αἰδου Τ᾽ ἐρεμνῶν ἐξανήγαγεν μυχῶν 
πατέρα σόν: ᾿ἰὑῷλλλὰς πᾶσα τοῦτο μαρτυρεῖ. 

990 [ὧν ἀντιδοῦναί σ᾽ οἵδ᾽ ἀπαιτοῦσιν χάριν, 
μήτ᾽ ἐκδοθῆναι μήτε πρὸς βίαν θεῶν 
τῶν σῶν ἀποσπασθέντες ἐκπεσεῖν χθονός. 
σοὶ γὰρ τόδ᾽ αἰσχρόν χωρίς, ἔν τε πόλει κακόν, 
ἱκέτας ἀλήτας συγγενεῖς, οἴμοι κακῶν, 
βλέψον πρὸς αὐτοὺς βλέψον, ἕλκεσθαι βίᾳ.] 
ἀλλ᾽ ἄντομαί σε καὶ καταστέφω χεροῖν, 
μὴ πρὸς γενείου, μηδαμῶς ἀτιμάσῃς 
τοὺς Ἡρακλείους παῖδας εἰς χέρας λαβών. 
γενοῦ δὲ τοῖσδε συγγενής, γενοῦ φίλος 

280 πατὴρ ἀδελφὸς δεσπότης: ἅπαντα γὰρ 
ταῦτ᾽ ἐστὶ κρείσσω πλὴν ὑπ᾽ ᾿Αργείοις πεσεῖν. 
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ΤῊ ΟἬΠΙ ΕΝ ΟἹ ΗΕΕΟΘ ΕΒ 

[5 οὐΐουβ: γα, τὰν 56} πᾶνο Οἰ ΤΘμ γα 68. 
Ρναϊςο ἀρονε τπδάϑασο, δ δὴ θὰ ρα] δα {πεν ῦν. 
Βιιύ τπαὶ {ποῖ οαπδῦ ποῦ σποοβο θυ σανὸ {Π 656 θοὸν 5 

Ι νου] φπονν ὑπθθ, πὸ τὰ] εϑὺ ον {Πὶς δ ηα. 
ΡΕΠθιι5 ννὰ5 ΡΘΙορθ᾽ 50ὴ : οἵ ΡΠ δι Θρυδ Πρ; 
Αδίῆγα ; οὗ ΠῈῚ ννὰβ την δἰγτὸ ΤΠ βεῖιβ ΠΟΥΉ. 
Αραΐῃ, ἴῃς ᾿ϊποαρο οὔ {π686 ἰδάς 1 ἔγᾶςε : 
Ζοας᾽ ἀπ Α]οπθπα᾿ 5 500 νγὰβ Ηθύου]ε5 : 910 
586, οΠ1Π4 οἵ ΡεΙορθο᾽ ἀλιρηῦϊεν : σου βί η5᾽ 505 
58,411 θ6 τῆν ἐλ ΠῚ ἀπα {ΠῸ εἰγα οὔ {Π 656. 
50. {Π6ῖν πρᾶν Κἰπϑιηδη τσὶ ὑποιι, ᾿)θιηοΡΠΟῊ : 
Βυῖ ννῆδὶ σϑαυῖξα]---(ἰ65 οἵ Ὀ]οοά ἀρανύ--- 
Ποῖ οννοϑὺ τὸ {π6 86 δά, 1 1611] {πΠδεὲ :-οὉπ 6 
ΗΟ] -δάγου ἴο {Π 611 οἶστοι Γ ϑα ]δα ] ὉΠ Π]ΠῚ 
Τὸ νη ἴῸν ΤΏ βοιιβ ἐπαὶ ΒεΙῦ αι ρ τον- ναι) : 
Απά ἔγομ ὈΪΔῸΚ συ]ῖς οἵ Ηδαάδθς Π6 Ὀγοιρ τι} 
ΤῊν οἷν : Ἀ}} Η 6115 νυ ϑϑθῖἢ ἴο {Π|15. 

5 ἴο γοαυῖζο, ομθ θοο {πὸ ν οσανὸ οἵ {Ππ 6 ε.--- Ὁ9 0) 
Νοῖ ἴο θὲ σίνϑη τ}. ΠΟΙ ἴον Ὀν [Ὁ 66 
Πσοπὶ ἔν Οὐας᾽ ἔαιηεβ, πα ὈαπΙΒ ἃ ἔγοιὴ ἀπ ν ἰαηε : 
ΓΗ: νι υὸ ὑπῖπὸ οὐ ἤδη, Αἰποης θᾶ 6 νΠ6ΠᾺ], 
παν Πουηθ] 655 βαρ ρα πῖς, Κίπδυη θα, αἰ, {πὶ νοὸς ! 

Τοῖς οι ἔπιθι, ἰοὸκ "ΡῈ ἀταρσροθα ἀὐνὰν Ὀν [Όγο 6, 
Ι ρῥγὰν ἔπεε-- -πθθοὸ οἸαθροα παπάς ἀγὸ Θθ ΡΠ αηῖ- 

θοιρἢ5,.--- 
Βν ἴῃν θαυ 1 πηρίονο, εὐ ποῦ αὐ παιρἢξ 
Ἡδγοι]δο᾽ ςοη5. πὸ Παϑὺ ἔπθι ἴῃ {Πΐπὸ ἤδη 5. 
Ργονε ἔμθεὸ ἴο {πεβεὲ ἔπιε Κίπϑηηδη, ΡΙΌνΘ ἴπ θὲ 

{6 πα. 
ΤΉ ον ἔαΐμου, Ὀγοΐμου, τηδϑοι----οιξθυ ὑπαῖ 930 
ΤΉδΔη ἰηΐο παπάς οἵ Αὐρῖνθ θη ἴο [Ἁ]]} ! 

1 ΤῊὴ6 Ῥεὶῦ οὗ Ηἱρροϊγία, ἀπθθη οὔ ἴῃ6 Ατηᾶζοηξ, {πὸ 
νυὶη πη οὗ νυ] ἢ οοβῦ τηϑὴν ᾿ἴνθ8. 
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ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙῚΙ 

ΧΟΡΟΣ 

ᾧκτειρ᾽ ἀκούσας τούσδε συμφορᾶς, ἀναξ. 
τὴν δ᾽ εὐγένειαν τῆς τύχης νικωμένην 
νῦν δὴ μάλιστ' εἰσεῖδον" οἵδε γὰρ πατρὸς 
ἐσθλοῦ γεγῶτες δυστυχοῦσ᾽ ἀναξίως. 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν 

τρισσαί μ᾽ ἀναγκάζουσι συμφορᾶς ὁδοί, 
᾿Ιόλαε, τοὺς σοὺς μὴ παρώσασθαι λόγους" 
τὸ μὲν μέγιστον Ζεὺς ἐφ᾽ οὗ σὺ βώμιος 
θακεῖς νεοσσῶν τήνδ᾽ ἔχων ὁμήγυριν, 
τὸ συγγενές τε καὶ τὸ προὐφείλειν, καλῶς 
πράσσειν παρ᾽ ἡμῶν τούσδε πατρώαν χάριν" 
τό ὩΝ αἰσχρόν, οὗπερ δεῖ μάλιστα φροντίσαι" 
εἰ γὰρ παρήσω τόνδε συλᾶσθαι βίᾳ 
ξένου πρὸς ἀνδρὸς βωμόν, οὐκ ἐλευθέραν 
οἰκεῖν δοκήσω γαῖαν, ̓ Αργείοις δ᾽ ὄκνῳ 
ἱκέτας προδοῦναι" καὶ τάδ᾽ ἀγχόνης πέλας. 
ἀλλ᾽ ὥφελες μὲν εὐτυχέστερος μολεῖν 
ὅμως δὲ καὶ νῦν μὴ τρέσῃς ὅπως σέ τις 
σὺν παισὶ βωμοῦ τοῦδ᾽ ἀποσπάσει βίᾳ. 
σὺ δ᾽ ἼΑργος ἐλθὼν ταῦτά τ᾽ Ἐὐρυσθεῖ φράσον, 
πρὸς τοῖσδέ τ᾽, εἴ τι τοισίδ᾽ ἐγκαλεῖ ξένοις, 
δίκης κυρήσειν" τούσδε δ᾽ οὐκ ἄξεις ποτέ. 

ΚΟΠΡΕΥῪΣ 
Ὁ. ἃ 7ὔ 5 Ν ““ , 

οὐδ᾽ ἢν δίκαιον ἢ τι καὶ νικῶ λόγῳ ; 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν 
καὶ πῶς δίκαιον τὸν ἱκέτην ἄγειν βία; ὭΣ Ὑ: 

ΚΟΠΡΕΥ͂Σ 

οὐκοῦν ἐμοὶ τόδ᾽ αἰσχρόν, ἀλλ᾽ οὐ σοὶ βλάβος. 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν 
4 “ 

ἐμοί γ᾽, ἐάν σοι τούσδ᾽ ἐφέλκεσθαι μεθῶ. 

2.0.2 



ΤΗΕ (ἬἨΠΡΕΕΝ ΟΕ  ΗΕΕΟΠΙΕΒ 

(ἩΟΘΗΙκ 

1 μῖτν ὑπθ5ὸ ἴῃ Ἐπ 6" αἰ ο οι, Κίηρ. 
ΗἸΡῊ ἱγι ἢ Ὀν Τουξιγο οὐ α Τ ποὸνν ΡῈ ΠΟ] 

Α-ς περ οὺ θεΐοσε : θοσπ οὗ ἃ ποῦ] 6 οἰτα 
Ατὸ {π686. νεῖ βυ Υ ννοὸς πητηδυϊτεά. 

ΒΘΕΜΟΡΗΟΝ 
ΓΏγεο ᾿πῆἤπεησεβ, ἐπαΐ χηθοῦ ἴῃ ὁΠ6. ΘσΟΠϑΕγ ἢ ΠῚΘ. 
Τοϊαπϑ, ποὺ ἴο ῃσαβὲ ἤθηοα ὑπ 86 τὴν σιιεϑῖς : 
ΤΠ ςῈ οποίος, Ζειιβ, Προ γ ἢοσε 4] αν ἔποιι 

Αὐτὰ οἰδείηρ ἢ {Π6 56 ποϑυ!πσθ σομηραβοεα γοπηέ : 
ΤΠ θη, Κη ῃ1ρ0, ἀπα {πὸ ἀθθὲ οὗ οἹά. ἐμαὶ {πδ 56 9240 
ΠΟ] ΤῸ ὑπ 6 1} 5ἰπο᾽ 5 5 ΚῈ ἔτ ν᾽ 61} αὐ τὶπὸ παπάς : 
ΤΕτὰ. ἀγοδα οἵ 9Πάπη6.---τἰς πηοςὲ 1 τς τόσα : 
ΕῸν 1 1 Ἰεὺ τπῖὶς αἸΐαν θὲ ἀθβροῖ!θα 
Ἀγ αἰΐθηῃ ἔογοθ, ἴ 5}4}} "»ὲ Πε]ὰ ἴο ἄννεὶ]} 
Τὴ πὸ ἔγεε Ἰδπ4, θὲ οονθά Ὀν ἔξαν οἵ Αὐρὸς 
1 νἱε]ὰ τρ ΞαΡΡΙἰαηΐς --Βαηρίηρ ΜΈΥΕ ποῦ ψγΟΥ͂Β6 ! 
Ι που] ἐπαὶ ἔθου Πααᾶς᾽ οοτηε ἴῃ ΠΑΡΡΙεῚ ρ]σῃξ ; 
Υεῖ, Ἔνϑῃ 80, ἔδαῦ ποὺ ἐμαξ δὴν τηδη 
5841] ἔγὸπη {Πϊ5 Αἰταν ἔθαν ἐπθε ἢ ἐπεςο θον5. 
ΤΠοα (ἐ9 ἐθΐε ΒΕΒΑΠ), σὸ ἕο ΑΥρὸβ ; 16]}]} Επτν ϑπειβ 

1ῃϊς ; 250 

Απα, 1 Πα πηρ]θδα {Πδβὲ ΞΕγλ Πρ 5 ἴῃ ΟἿΤ σΟχίβ, 
Ηδ 58}4}1} ἢᾶνὲ τἱρῆξ. ΤΠθςο 5Π4]} ἔποῖι Πα]6 ἤθποο 

ΠΘΥΘΥ͂. 
ΓΟΡΒΕῦΒ 

Νοὺ 1 τὴν οδπβα θὲ 75. τὴν 016 ργθν αὶ] } 

ΠΕΜΟΡΗΟΝ 
Ψακὲ ἢ--ἴο Πα]6 ἤθποθ ὃν ἔογτος ἐπε ΞςπρρΠ απὲ ἢ 

ΓΟΡΗΕΤΒ 

ΤΠΉδη τηΐπα {π6 Ξῃδηη6 : πὸ ἤϑύτῃ Ρε δ δ ἢ ἐἢθθ. 

ΒΡΕΜΟΡΗΟΝ 
Μν 5Π81η6 ἴοο,. 1Ε 1 Ἰεὲ ἔῃδε ἀτὰρ ἐμεβε μεποα. 
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ΚΟΠΡΕΥῪΣ 
σὺ δ᾽ ἐξόριζε, κἀτ᾽ ἐκεῖθεν ἄξομεν. 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν 

σκαιὸς πέφυκας τοῦ θεοῦ πλείω φρονῶν. 
ΚΟΠΡΕΥ͂Σ 

δεῦρ᾽, ὡς ἔοικε, τοῖς κακοῖσι φευκτέον. 

ΔΗΜΌΦΩΝ 
“Ἁ μ᾽ ἰ οἱ 7 “Ἁ ἅπασι κοινὸν ῥῦμα δαιμόνων ἕδρα. 

ΚΟΠΡΕΥ͂Σ 
ΨᾺ 5 » ἅ - ᾽ Ὑ 

ταῦτ᾽ οὐ δοκήσει τοῖς Μυκηναίοις ἴσως. 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν 
" 3 ἣν [οὶ ») Ζο 3 τΥΝ 7 

οὔκουν ἐγὼ τῶν ἐνθάδ᾽ εἰμὶ κύριος ; 

ΚΟΠΡΕΥ͂Σ 
βλάπτων γ᾽ ἐκείνους μηδέν, ἢν σὺ σωφρονῆς. 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν 
βλάπτεσθ᾽, ἐμοῦ γε μὴ μιαίνοντος θεούς. 

ΚΟΠΡΕΥ͂Σ 
5 Ἃ ,ὔ , ᾿] “4 "“ἷ 

οὐ βούλομαί σε πόλεμον ᾿Αργείοις ἔχειν. 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν 
» Ν κι “- ᾿] ) 7] 

κἀγὼ τοιοῦτος" τῶνδε δ᾽ οὐ μεθήσομαι. 

ΚΟΠΡΕΥΣ 
ΨΜ ΄ Ἁ ΩΝ Ἃ 3 Ν "» 

ἄξω γε μέντοι τοὺς ἐμοὺς ἐγὼ λαβών. 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν 

οὐκ ἄρ᾽ ἐς ΓΑργος ῥαδίως ἄπει πάλιν ρ ργος ἧς τάλιν. 
ΚΟΠΡΕΥ͂Σ 

,ὔ ᾿ “- , 2 δε 9 Μ 

πειρώμενος δὴ τοῦτό γ᾽ αὐτίκ᾽ εἴσομαι. 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν 
κλαίων ἄρ᾽ ἅψει τῶνδε κοὐκ ἐς ἀμβολάς. 

ΧΟΡΟΣ 

μὴ πρὸς θεῶν κήρυκα τολμήσῃς θενεῖν. 



ΤΗΝ ΟἬΠΒΕΝ ΟΕ ΗΕΕΟΠΠΕΒ 

ΓΟΡΗΕὺ5Ξ 
Βαπῖθ τπδὰ ποῖ : {πδὴ ΞΜ 1} ᾿δαὰ {τε {πδπτο, 

ὈΕΜΟΡΗΟΝ 
0 βΝ»οτῃ ἃ ἴοο], νν ἢ ννοι] ς᾽ οαὐὔννς {πὸ Οοα ! 

ΓΟΡΆΕΙΞ 

50. ΠἰΓΠ 6 ὺ ἔΘ]Οὴ 5 τητιϑὺ ἴον τοῖαρσε ἢἤξε ! 

ΠΕΜΟΡΗΟΝ 
ἼΠὸ σας ουθ6 σῖνοϑ [0 41} τηδ βαποΐμανν. 

ΓΟΡΗΕΙΞ 

ΠΡῚΝ ποῖ 90 5Π|4}} {πϊπκ Μνυοθπαο᾽ς [Ὁ}Πς. 

ΠΕΜΟΡΗΟΝ 
Δ ἰ ποῖ πλοῖον ὑπ 6 πη ἴῃ τη 6 οὐνὴ απ 

ΓΟΡΗΕῦΞ 

Νοῖ ππΐο Αὐροθ᾽ Πιγί,---50 ποι θ6 νΪ96. 

ΠΕΜΟΡΗΟΝ 

ΤῊ6 παν θὲ νοιϑ. 50 1 οι ποῖ ἐπε (οάξ. 

ΓΟΡΗΕΙΞ 
Ι μου] ποὺ ποι ἢ Αὐρὸς ΘΠποι]άςε ἤανο ννἂν. 

ΠΕΜΟΡΗΟΝ 
Ι ἴοο: νεῦ ψ}}}} Γ ποῖ ἀραπάοη {Π 656. 

ΓΟΡΒΕΙΒ 

Υεὺ ψ}} 1 ἴα Κα γτηΐηθ οὐ πα Πα]Ὲ ἔῃ θη ΠοησΘ. 

ΡΕΜΟΡΗΟΝ 
Νοὺ ΠρΡΉΙν 5Π4}0 ποῖ νυν ἰὸ ΑὙρὸς θδοΚ. 

ΠΟΡΗΕΌΞ 
ὙΠαΐ Μ1} Γ πον ἰσν. ἀπα θὲ ςεγεῆξα. 

[4Ποηιρές ἰο σοῖξ6 ἐδηι. 
ΡΕΜΟΡΗΟΝ (γαϊσίηρ ἠϊΐδ δία [) 

οῦοἢ. {Π 656. ἀπ6 ἔποῖι 5Π8]} τὰ. ἀπά ἐπαξ τἱρηΐ 5οοη. 

ΓΗΟΗΓ5 

1 αγα ποῖ ἴο οἰὐσκὸ ἃ Πού]. ΤῸγ Ποανθηΐς ςακο! 

00 

νῷ 
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ΔΗΜΟΦΩ͂Ν 

εἰ μή γ᾽ ὁ κῆρυξ σωφρονεῖν μαθήσεται. 
ΧΟΡΟΣ 

ἄπελθε: καὶ σὺ τοῦδε μὴ θίγῃς, ἄναξ. 
ΚΟΠΡΕΥΣ 

στείχω" μιᾶς γὰρ χειρὸς ἀσθενὴς μάχη. 
ἥξω δὲ πολλὴν [Ἄρεος ᾿Αργείου λαβὼν 
πάγ χαλκον αἰχμὴν δεῦρο. μυρίοι δέ με 
μένουσιν ἀσπιστῆρες Εὐρυσθεύς Τ᾿ ἄναξ 
αὐτὸς στρατηγῶν" ᾿Αλκάθου δ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάτοις 
καραδοκῶν τἀνθένδε τέρμασιν μένει. 
λαμπρὸς δ᾽ ἀκούσας σὴν ὕβριν φανήσεται 
σοὶ καὶ πολίταις γῆ τε τῇδε καὶ φυτοῖς" 
μάτην γὰρ ἥβην ὧδέ γ᾽ ἂν κεκτώμεθα 
πολλὴν ἐν "Ἄργει, μή σε τιμωρούμενοι. 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν 
φθείρου: τὸ σὸν γὰρ "Ἄργος οὐ δέδοικ᾽ ἐγώ. 
ἐνθένδε δ᾽ οὐκ ἔμελλες αἰσχύνας ἐμὲ 
ἄξειν βίᾳ τούσδ᾽: οὐ γὰρ ᾿Αργείων πόλει 
ὑπήκοον τήνδ᾽, ἀλλ᾽ ἐλευθέραν ἔχω. 

ΧΟΡΟΣ 
ὥρα προνοεῖν, πρὶν ὅροις πελάσαι 
στρατὸν ᾿Αργείων' 
μάλα δ᾽ ὀξὺς "Ἄρης ὁ Μυκηναίων, 
ἐπὶ τοῖσι δὲ δὴ μᾶλλον ἔτ᾽ ἢ πρίν. 
πᾶσι γὰρ οὗτος “κήρυξι νόμος, 
δὶς τόσα πυργοῦν τῶν γιγνομένων. 
πόσα νιν λέξειν βασιλεῦσι δοκεῖς, 
ὡς δείν᾽ ἔπαθεν καὶ παρὰ μικρὸν 
ψυχὴν ἦλθεν διακναῖσαι ; 



ΤῊΗΒ (ἬΠΙΘΒΕΝ ΟΕ ἩΒΒΟΌΘΒΕΒ 

ὈΕΜΟΡΗΟΝ 
ΤΠαὺ 1111. 1 τὲ που] Ἰθᾶση ποῦ νυ ]Θ 6011. 

ἙΓΗΟΗῦΚΒ 
[1ὸ πεβλι] 1)εραγὶ ὑποι :---ἴοιςο! ἔποιι ποῖ ἘΠῖς πιᾶῃ, 

Ο Κκίηρ. 
ΟΟΡΒΕΥΞ 

Ι ρο; ἔογ ἔδβεθ!α ἤρῇῃῦ οπα Πα πα τὰν πᾶ Κα. 
Βιυΐ 1 ν»}}} ΒΕΓ Υ σους Ἱἢ ὈγάΖθη τη81] 
Απᾶ βρϑᾶῖς οὔ Αὐροβ᾽ νὰ γ : νγδυτίουβ πητο] 
Ανναϊΐδ τὴ ; ἀπᾶ Ἐμιγυϑίμοιιβ 5610 οὐν' Κίηρ, 
ΤΗεῖν οΠϊοε, ἐχρεοϊηρ νυ μαὺ 5Π4}} οουπα ἔτομ Πεπσα. 
γ αἷΐξ ὁπ πὸ τπάτοῃοθς οὐ ΑἸοαΠοι5.} 
Ηδε 5841] ἤδϑηῃ ἔοσέῃ, θεΐηρ' το] τΠῖπὸ Ἰῃ5ο] θηςε. οαρ 

Οἱ {πδο, ἔν ΓΟἸΚ, ἘΠϊ5 Ἰα πα, ἀπα 411 Ποὺ ἔτι ΐ5. 
ΕῸΓΣ 411 [Π15 ὙνΑΥΤΊΟΥ νοι ἢ Ὑγ ΥῈ ΟἿΓ5 ΤῸΓ πααρῆϊ 
Ι͂Ὶ Αὐροβ, 1 νὰ ἀνθηρα τι5 ποῦ οη {Πεε. 

ΒΕΜΟΡΗΟΝ 
Βεροπε ἢ [ἔραν ποῦ ὑπαὺ {πίη ΑὙροβ, 1! 
Ὕννα5 ποὺ ἴον ἔῃδε ἴο ςἤδχσηδ μηδ ἃπα ἴο ἀγὰν 
ΤΉ 656 μεποὰ ΒΥ ἔογοθ. ΤῊϊ5 οὖν νγῃῖοῃ 1 ΠοΙὰ 
[5 ποῖ ἴο Αὐρῖνεβ βιθ]εοῖ : 5Π6 15 ἔγθε. 

[Εχὶὲ σοΡΒΕυε. 
ΓΗΟΒῦΚ 

1 15 ἔπηξε ἴο ρύδραγθ, εὐα ἔπε Αὐρῖνε Ἀυγὰν 
Ονεδὺ οὐ ΠΏ ΓΟΠ 65 ΟΠ-ϑυγθθρείῃ : 

Εον Μγοεηδθ᾽ 5 να - ρΙῦ ἰ5 ΚΘ ΘῚ ἔῸγ {πε ἔτλαν. 990 
Απαᾶ τοτὲ ποῖ ἔου {Π656 ἐἰαϊπρϑ πρ]θαρεῖῃι. 

Υϑδἃ, ἃπα δἴξευ ἢϊβ Κἰπα ψ}1}} νοη που] θὲ συνε ησ 
ΗἸς ψτοηρο-- 500ῃ ἅν 0106 ἃ ἴα16 ἴῃ ἐπε {6 ]Πτπρ :--- 
Ι͂πη {πε δὰἂγ5 οὗ ἢΐβ Ἰογάβ, ὑ{πῖπκ γε. πον ν1}} πὸ οὖν 
Οπ ἐπε ἔθου ]π 655 οὐ οαΐγαρο “ ἐπαὺ Ὀγοισης Πΐπι {Π15 ἀαν 

[{πἴο ἀξαΐῃ νν 6 }} πὶρὴ 

ἐ δες ἴῃ Μοράγα, οὗ ψνῃϊοῃ ΑἸοδύποιιβ Πα] ἘΠΟΥΡῚΪΥ Ὀαΐογε 
θδθθὴ Κιην. 
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ΙΟΛΑΟΣ 
2 Ψ “ Ν να “ οὐκ ἔστι τοῦδε παισὶ κάλλιον γέρας 

ϑ δΝ φ “ ἢ πατρὸς ἐσθλοῦ κἀγαθοῦ πεφυκέναι 
“ 3 Ἂν» ᾿ 3 “ ἃ Χ νὰ , [γαμεῖν τ᾽ ἀπ᾽ ἐσθλῶν: ὃς δὲ νικηθεὶς πόθῳ 

κακοῖς ἐκοινώνησεν, οὐκ ἐπαινέσω, 
“ »", ὃ “ Ι ἡὃ - - Ὶ τέκνοις ὄνειδος εἵνεχ᾽ ἡδονῆς λιπεῖν. 

Ν ΄ τὸ δυστυχὲς γὰρ ηὑγένει᾽ ἀμύνεται 
τῆς δυσγενείας μᾶλλον: ἡμεῖς γὰρ κακῶν 

, 

εἰς τοὔσχατον πεσόντες ηὕρομεν φίλους 
“ "ἄ ε “ 

καὶ ξυγγενεῖς τούσδ᾽, οἱ τοσῆσδ᾽ οἰκουμένης 
“ “ ͵ 

“Βλληνίδος γῆς τῶνδε προὔστησαν μόνοι. 
, 3 Ἁ “- , 

δότ᾽, ὦ τέκν᾽, αὐτοῖς χεῖρα δεξιάν, δότε: 
ὑμεῖς τε παισί, καὶ πέλας προσέλθετε. 
ὧ παῖδες, εἰς μὲν πεῖραν ἤλθομεν φίλων 
ἢν δ᾽ οὗν ποθ᾽ ὑμῖν νόστος εἰς πάτραν φανῇ, 
καὶ δώματ᾽ οἰκήσητε καὶ τιμὰς πατρός, 
σωτῆρας ἀεὶ καὶ φίλους νομίζετε, 
καὶ μήποτ᾽ εἰς γῆν ἐχθρὸν αἴρεσθαι δόρυ, 

΄ “- 5 7 Ν 7 ῇ 
μεμνημένοι τῶνδ᾽, ἀλλὰ φιλτάτην πόλιν 

- 7 ὕ - 7 

πασῶν νομίζετ᾽. ἄξιοι δ᾽ ὑμῖν σέβειν 
Δ - , Ν Χ Ν 

οἱ γῆν τοσήνδε καὶ [Πελασγικὸν λεὼν 
ς “ ᾿] 7]  ὸ » 

ἡμῶν ἀπηλλάξαντο πολεμίους ἔχειν, 
πτωχοὺς ἀλήτας εἰσορῶντες: ἀλλ᾽ ὅμως 

» » Ψ, δ, 4.2 Ζ7Ζ ΄ 

οὐκ ἐξέδωκαν οὐδ᾽ ἀπήλασαν χθονός. 
ϑῈκ ἊΝ Ν Ν ω Χ Α “ ψ ἐγὼ δὲ καὶ ζῶν καὶ θανών, ὅταν θάνω, 

μὰ )ι 19 7, , 3 “ νῷ 

πολλῷ σ᾽ ἐπαίνῳ Θησέως, ὦ τᾶν, πέλας 
ς Ἁ » “ Ν , ΩΣ» ᾽ “ 

ὑψηλὸν ἀρῶ καὶ λέγων τάδ᾽ εὐφρανῶ, 
ὡς εὖ τ᾽ ἐδέξω καὶ τέκνοισιν ἤρκεσας 
τοῖς Ἡρακλείοις, εὐγενὴς δ᾽ ἀν᾽ “Ελλάδα 
σῴζεις πατρῴαν δόξαν, ἐξ ἐσθλῶν δὲ φὺς 

’ 

οὐδὲν κακίων τυγχάνεις γεγὼς πατρός, 

1. 999-801] ἃγ8 οὗ ἀοι θύῃ] σθη 6685. 



ΤῊΝ ΟἬΠΜΘΒΕΝ ΟΕ ΗΒΕΟΓ ΠΕΣ 

ΙΟΑῦ 8 
Νὺ ἔδίγου ΠΟΠΟΙ- ΘΟ ΟΠ. ΠΊΔῪ 5015. Ὑν1Π 
ΤΉδη {Πϊς. ἴο Ἔρυίησ ἤγουν ΠΟΡ]Ὸ οἰγὲβ ἀπε σοοά. 
[Απὰ 50 ννυεα πόοῦ]ο νυῖνεβ. ὅΠο, μαϑβίοη 5 {ΠγᾺ]]. 
Τληκς ἢ ἢ Ρᾶαθο (ὈΙΚ. ὅρῳ τᾶ 5Π4}} ἤᾶνε τὴν 

ΡΓΔ156. 300 

ὙΥΠο, ἔου. ἢϊ5 Ἰυιςτς βακθ, βἴδμηρϑε ἢΪ5 56 δα ἢ 5 δα ηλ6.] 
ΕῸΣ ΠΟΌΪ6 Ὀἰγτἢ βἰαπαᾶς ἴῃ ἐπ 6 ἐν] ἀἂν 
Βεῖζευ ἐπδη θᾶβῈ Ὀ]οοά. ν'ε, ἴο ἀδεροϑξὲ ἀδρὲῃς 
ΟΥ̓ ἐνὴ] ἔΆ]Π]επ, νεῖ πᾶνε ἔοαπα τι5 ἔτεπάς 
Απα Κίῃη ἰπ {Π68ε : ἴῃ ἃ}} {η6 ρεορ]εα Ὀγεδάτῃ 
ΟΥ Ηδε]]ὰ5 ὑπ65εὲ ἁἰοπὸ ἤᾶνε σΠδιηρίοποα τ5. 
αῖνε, ομ] άγθη, απἴο ἔπ656 {πε τἱσηΐ Παης σῖνε. 
Απαὰ ἴο ἐπε οΒ]άσθη νὰ ; ἀγὰνν ἤδὰν ἴο ἔἤειη. 

Βογβ. γα πᾶνὲ μι ον πα ς αηἴο {πε ἐεϑὶ :-- 
[ΠῚ Βοπηδ- το ῦα τ, 54}} Ἔν ὺ ἄαννῃ ΤῸΥ γοιι. 310 

ΑΠπα γοι 5|Γ65᾽ Π4}}5 ἃπὰ ΠΟΠΟῸΪΒ γὰ ἱηΠοΥ]. 
ϑαν]οῦγ5 Δη64] ΠΊΕ 5 ἀοοοσηΐ ἔθ ΘΥΘΙΤΏΟΓΟ. 
Απα πονοὺ ἀρσαϊηβὶ {Π 6}. Ια πα ΠῚ Ποβε]Ὲ ορθᾶν. 
Πδιμθ θουίηρ [ῃϊ5. θα ΠΟΙ ποῖ οὗ 841] ςἴαξες 
Μοβὺ ἀθὰῦ. πον ἅν ννουΐῆν οὗ γοῦ ΓΟν σΈηςε, 
ὙΥΒο Πᾶνε ἴδ᾽ 6 οἱμ θαγ θη οἡ ἔἤθιη, Θητηϊν 
ΟΥ̓ τῃΠαῦ σγοαΐ ἰαπά. ἐπαὺ ἔκ Ρε]αθρίδη. 
Βεσραγθ ὑΠδν ϑὰνν τι5, ΠΟΙΉ6 1655 : [ὉΓ 4}} ἐῃϊς 
ΤΠὸν σάνε ποῦ ΠΡ ΠΟΙ ἐΠεβαα τις ἔγοι ἐπεῖν Ἰαπά. 
Απα [. ἴῃ 11ξ6.---ἰὰ ἀδαῖῃ, ἤθη ἄἀδαΐῃ 5Π}4}} οοῖης. 320 
ὙΠ Πρ Ἰαπα νν1}} οχίοὶ ὑΠθ6. σοοά τὴν Ἰογά. 
Αὐ ΤΠαβευβ᾽ 5146 ; πα {Π15 5Π4}} χη κε ἢΐπη οἹδα, 
Μῦν ἴαϊο μὸν ποι ας ννθ]οουηθ, αἸάςὶ ἀεξεπα 
Ηδγου]6ϑ᾽ βοη5. πον ΠΟΡν ὙΕΤΌΝ τῃγοιρἢ 
ΤΠοιι σιιαγ δὲ ἐν 5ἰτε 5 ΤΌΠΟ : ἴῃν ἈΠ εν 5 50ὴ 
5Πδτηθ5 ποῦ {πὸ ποῦ] 6 ἴπς ν᾿ Πευοτοπ ΠῸ φργδηρ. 
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παύρων μετ᾽ ἄλλων: ἕνα γὰρ ἐν πολλοῖς ἴσως 
εὕροις ἂν ὅστις ἐστὶ μὴ χείρων πατρός. 

ΧΟΡΟΣ 
3, «ψ,. ϑι Ὁ - - 3 “ 

ἀεί ποθ᾽ ἥδε γαῖα τοῖς ἀμηχάνοις 
Ἁ ω ΄ 7 - 

σὺν τῷ δικαίῳ βούλεται προσωφελεῖν. 
τοιγὰρ πόνους δὴ μυρίους ὑπὲρ φίλων 
ἤνεγκε, καὶ νῦν τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ὁρῶ πέλας. 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν 
᾽ 9 ϑ' [έ Ν Ν “ » » “- ᾿ 

σοί τ᾽ εὖ λέλεκται, καὶ τὰ τῶνδ᾽ αὐχῶ, γέρον, 
τοιαῦτ᾽ ἔσεσθαι: μνημονεύσεται χάρις. 
κἀγὼ μὲν ἀστῶν σύλλογον ποιήσομαι, 
τάξω δ᾽, ὅπως ἂν τὸν Μυκηναίων στρατὸν 
πολλῇ δέχωμαι χειρί: πρῶτα μὲν σκοποὺς 
πέμψω πρὸς αὐτόν, μὴ λάθῃ με ΤΗΝ 
ταχὺς γὰρ "Άργει πᾶς ἀνὴρ βοηδ ρόμος" 
μάντεις δ᾽ ἀθροίσας θύσομαι" σὺ δ᾽ εἰς δόμους 
σὺν παισὶ χώρει, Ζηνὸς ἐσχάραν λιπών. 
εἰσὶν γὰρ οἵ σου, κἂν ἐγὼ θυραῖος ὦ, 

7] “ }] » 7). Μ᾽ 5 7 ΄ 

μέριμναν ἕξουσ᾽. ἀλλ᾽ ἴθ᾽ εἰς δόμους, γέρον. 
ΙΟΛΑΟΣ 

ὃ) “ «. ΄ οὐκ ἂν λίποιμι βωμόν, ἑζώμεσθα δὲ 
ἱκέται μένοντες ἐνθάδ᾽ εὖ πρᾶξαι πόλιν' 
.“ δος 3, “ ΄“Ὄ “ “- 

ὅταν δ᾽ ἀγῶνος τοῦδ᾽ ἀπαλλαχθῆς καλῶς, 
ἴμεν πρὸς οἴκους. θεοῖσι δ᾽ οὐ κακίοσι 
χρώμεσθα συμμάχοισιν ᾿Αργείων, ἄναξ' 
τῶν μὲν γὰρ Ἥρα προστατεῖ, Διὸς δάμαρ, 
ἡμῶν δ᾽ ᾿Αθάνα. φημὶ δ᾽ εἰς εὐπραξίαν 
καὶ τοῦθ᾽ ὑπάρχειν, θεῶν ἀμεινόνων τυχεῖν' 
νικωμένη γὰρ Ἰ]αλλὰς οὐκ ἀνέξεται. 

ΧΟΡΟΣ 
» Ἁ Ψμεν 9 2 - “ὔ εἰ σὺ μέγ᾽ αὐχεῖς, ἕτεροι στρ. 

σοῦ πλέον οὐ μέλονται, 



ΤΗΕ (ἨΠΒΕΝ ΟΕ ΗἩΡΕΒΟΙΙῈΕΒ 

ἔὸν σοἢ ἔπετε θὲ : δια ἃ ὑπουβαηά, ὁΠῈ 
ΤΠοῖι 5Που]οὺ πα ππάορεπογαῦθ ἔγουὴ ἢ ΐ5. 5116. 

(ΗΘ Β 
νοι οὗ οἱά ςῃς ἌἙμποοβείῃ, ἐπὶς οὐ ἰα πα. 

Τὸ ΠΕΙΡ {πῸ ΠΕΙρΡ] 655 ΟΠ 65 ἴῃ {ιι5ύϊο θ᾽ οαῖι56. 330 
50. παῖ 516 ῬΟΥ 6 ΤῸΥ ἔπ] μα 5 ἀπππτ γα τ01]5. 
Νονν 566 1 {Πϊ5 πὸνν βίσιρρ!ο Ἰοομηΐηρ Πρ. 

ὈΘΕΜΌΟΡΗΟΝ 
ΝΥ 61] οαἱα οἵ {π8Ὸ ; πα τε ἀπ 1 παῖ {Π6 56 
514}1] 50 ῥγόν ; πηΐουροῦ 5141} θῈ οἷ" θόοη. 
Νονν ψ1}]} 1 πτιβῦθυ [Ὸγ {πὸ ὙγΥ τὴν [ῸΪΚ, 
ΑΠα τηϑγ5Π8], ἐΠπαΐ ἃ σοοαϊν απ τὰν στεοῖ 
Μνοοπδθ 5 Ποσῖ. ϑοοιΐθ ἤχου νν1}}] 1 βεπα Του ἢ 
Τὸ τηϑοὶ ἰξ, Ἰοϑῦ ἀηνγασοα Ὁ 81] ὁ. τη : 
Εὸν συ ἴη6 Αὐρῖνοβ {γοηρ ἴο {πὲ σαι μουίηρ-οΥν. 
ΚΘ ο 5 Ψ01]1 1 Ὀτίησ, πα 5δοῦῆοα. Ὅπου, ᾿ἰθανα 340 
Ζειϑ᾽ Πραυίῃ, ἃπα οπίϑυ τ ὑπὸ θογ5. πηΐπα ΠΔ]]ς : 
ΤΠογείη θῈ πον νη] ἢ, ἐΠουρἢ 1 ΡῈ αἴασ, 
5}4}1 στὸ ἴῸγ ὑπεθ6. Ρᾶβ85. ἀποϊθεηΐ, ἴο τηΐπα Π8]]ς. 

ΙΟΙΑΌΒ 
1 ψ1}] ποὺ Ιϑᾶνε ὑπεῸ αἰΐασ. [1,6 ἃ 510. 
ΑΜ]αϊηρ ΑΥΠΘμ θ᾽ ἐὐ]ατηΡ ἢ, Βα ΡΠ πὶ Πογα. 
Αηάι ἤδη ποι Παϑὺ Ὀγοιρῆης ὑΠ15 σευ" ἴο σ]ουϊοιβ ἐα., 
ΤΠΘη Μ}1}]} να εηΐο. (ἸΠδιηρίοη-σοαβ πᾶνε ΜῈ 
Νοῦ νγϑακοῦ ὑπὰπ {πΠῸ6 Αὐρῖνε σοάβ. Ο Κίηρ. 
ΤΠουρη Ηετγα, Ὀγας οὔ Ζεαβ, θθοσε ὑΠθιὴ σο. 
Ουΐβ 15 Αὐμοπὰ ; ἃπα {5 6115, βὰν 1, 350 
Εὸν ὑσασρῃ, ἴο Παᾶνὸ σοϊζοη τσ τεῦ οας : 
ΕῸὸν Ῥ]Π]1ὰς ΠΕ ΘΥ 5Π4}}] ὈΥΌΟΚ ονεγζῆτονν. 

[Παὶ! ΘΈΜΟΡΗΟΝ, 
ΠΗΟΘΕῦΚΒ 

Αν, νἁιιηΐ ἃ5 ὑποῖι νυ}, γε ῦ ἈΠΟΔΥ Πρ’ (3...) 
ΜΠ] νὰ σύνεῦνε πη {Π6 τηογο ἔγοπι ὑπὸ τἱρῃΐ, 

28ὃ1 
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ὦ ξεῖν᾽ ᾿Αργόθεν ἐλθών’ 
μεγαληγορίαισι δ᾽ ἐμὰς 
φρένας οὐ φοβήσεις. 
μήπω ταῖς μεγάλαισιν οὕτω 

καὶ καλλιχόροις ᾿Αθάναις 
εἴη. σὺ δ᾽ ἄφρων ὅ τ᾽ [Ἄργει 
Σθενέλου τύραννος" 

Ὁ , 7 

ὃς πόλιν ἐλθὼν ἑτέραν ἀντ. 
» Ν »] ᾿, 3. ἢ 

οὐδὲν ἐλάσσον᾽ "Άργους, 
θεῶν ἱκτῆρας ἀλάτας 

Ἂν “ νὴ Ψ 

καὶ ἐμᾶς χθονὸς ἀντομένους 
7 ΟῚ 

ξένος ὧν βιαίως 
ἕλκεις, οὐ βασιλεῦσιν εἴξας, 

ΡῚ »Μ ͵ . ὦ 7 

οὐκ ἄλλο δίκαιον εἰπών: 
ποῦ ταῦτα καλῶς ἂν εἴη 
παρώ γ᾽ εὖ φρονοῦσιν; 

εἰρήνα μὲν ἔμοιγ᾽ ἀρέσκει" ἐπῳδ. 
σοὶ δ᾽, ὦ κακόφρων ἄναξ, 
λέγω: εἰ πόλιν ἥξεις, 
οὐχ οὕτως ἃ δοκεῖς κυρήσεις. 
οὐ σοὶ μόνῳ ἔγχος οὐδ᾽ 
ἱτέα κατάχαλκοός ἐστιν. 
ἀλλ᾽ οὐ, πολέμων ἐραστά, 
μή μοι δορὶ συνταράξῃς 
τὰν εὖ χαρίτων ἔχουσαν 
πόλιν, ἀλλ᾽ ἀνάσχου. 

ΙΟΛΑΟΣ 
ὦ παῖ, τί μοι σύννοιαν ὄμμασιν φέρων 

ἥκεις : νέον τι πολεμίων λέγεις πέρι; 
μέλλουσιν ἢ πάρεισιν ἢ τί πυνθάνει; 



ΤΗΒ (ἩΠΙΒῈΝ ΟΕ ΗΒΕΟΓΠΕΞ 

Ο τποὰ 5ἔγαηρ Υ ἔτοτη ΑὙΡῸΪ 15. ἔστην; 
Τὸ Αἰμεπϑ. ὑπο 5Π 4} ποῖ ἁὔτισἢης 

Οὐχ 5οι]ς ὃν ἀν ὈΠ]αβἴον Πρ ἢ - ον Πησ, 
Νοΐ νεῖ βοἢ αἰβῃοποῦν θὲ ἀθης 

Τὸ {πῸ ἰαπὰ σγοαῖ πα αι θενοπα το] ]Πτπρ ! 
ΕοοΪς.--ἔποι ἀπά τῃν ἐεϑροῖ-Ἰογαὰ ἀνε! τσ 

Ι͂ὴ Αγροβ, {Π|5 5. Π ΘΠ 6] 9 506! 

ΤΉοι γι ΠοῸ Θομ δὲ ἴο ἃ οἰΐν πὸ [65567 (Δηι.) 
ΤΠΔη ΑΥ̓ΡῸΒ, ἐϑβανίηρ ἴο 561Ζε-- 

Απά ἴδοι «ἰΐεπ, Ὁ νἱοϊεπῦ ὀρργόϑϑου ᾿ς 
ΤῊΘ βιρρ]αηΐς ὑΠαΐ οἸπηρ' ἴο ΠΕῚ Κπεα5. 

ΤΗΘ Ποημ6] 655 ὑΠδδ ΟΥΥ ΤΌΤ ΠΟΥ ΑἸ ας ! 
ΤΠου Παϑὶὺ ποῖ γοβϑρεοῦ ἴο οὔτ Κίηνσ. 

Απάᾶ ψ ἢ 71 5οε ἐν ἔα]ςε τοηρσιιθ ρα] ες : - 
Ὑῶηο, ἐχοερὶ ἔγομη γα ἢ 5 ραΐῆνναν πε δ]ξευς, 

Βαυΐ 5Π}4}] οοιιπὲ ἰδ Δη ᾿πέξατηοιις ἐΠίπρ ἢ 

Ρξαςθ ἴονε 1 νψε]]. θαΐ 1 νγατῃ ἔπεα. (ἤροκε) 
Ο ἐνταπέ, Ὁ ἐγεδομεσοι- 5] 6. 
ΤΒΟΙῸΡῊ ὑποῖ τηϑγο ἢ ἴο ἐπε σαΐο5 οἵ οἵἵν Πο]ά. 

Νοῦ {πε οὐόννῃ οἵ ἐν ἤορδβ 5Π4}} δ οσπ ἐπεε. 
Νοῦ ἔογ ῃϊπη6 μαπα ἴῃ νυ -ΘΡ ΘᾺ. Δ]0ΠῈ 
ΝΟΥ ἔπε Ὀγαβ5 οὐ ἐπε πο ΚΊου παῖ 9ῃοης ! 

Ο ἐδοῦὺ ἐμπαΐ ἴῃ θαΐι]ε ἀε]Π ρῃτξεβί, 
Ττοιθ]ε ποῖ, ἔγοιθ]Ὲ ποὺ τ τ ν ΘρΡΕΔΓ 

Τῆς θυγρ παῖ ἰῃεῈ ατγάσοβ τὰ κα γι σῃξεϑὶ 
ΟΥ̓ εἴ165 : --αἀγοδα ἔπου δηα ἔργ 8 νυ. 

1ὐ6-οπίοῦ ΘΕΜΟΡΗΟΝ. 
ΙονΑῦξ 

Μν 50η, νγἢν οοιη δὲ ποι ψΊ ἢ φατε - οι ε ἐνὸς 
ΤΕ] οϑὺ που εν]]} ὑἰαϊησε οἵ ες ἴοε ἢ 
Τανγν πεν ;-σο πεν Οἢ τι5 ἢ--τ"Πδΐ Ππαϑὲ Πεδγα ἢ 
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οὐ γάρ τι μὴ ψεύσῃ γε κήρυκος λόγος" 
ὁ γὰρ στρατηγὸς εὐτυχὴς τὰ πρόσθεν ὧν!" 
εἶσιν, σάφ᾽ οἶδα, καὶ μάλ᾽ οὐ σμικρὸν φρονῶν 

εἰς τὰς ᾿Αθήνας. ἀλλὰ τῶν φρονημάτων 

ὁ Ζεὺς κολαστὴς τῶν ἄγαν ὑπερφρόνων. 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν 

ἥκει στράτευμ᾽ ᾿Αργεῖον Εὐρυσθεύς τ᾽ ἄναξ' 
ἐγώ νιν αὐτὸς εἶδον. ἄνδρα γὰρ χρεών, 
ὅστις στρατηγεῖν φησ᾽ ἐπίστασθαι καλῶς, 
οὐκ ἀγγέλοισι τοὺς ἐναντίους ὁρᾶν. 
πεδία μὲν οὖν γῆς εἰς τάδ᾽ οὐκ ἐφῆκέ πω 
στρατόν, λεπαίαν δ᾽ ὀφρύην καθήμενος 
σκοπεῖ, δόκησιν δὴ τόδ᾽ ἂν λέγοιμί σου, 
ποίᾳ προσάξει, στρατόπεδόν τ᾽ ἄνευ δορὸς 
ἐν ἀσφαλεῖ τε τῆσδ᾽ ἱδρύσεται χθονός. 
καὶ τἀμὰ μέντοι πάντ᾽ ἄρωαρ᾽ ἤδη καλῶς: 
πόλις Τ᾿ Ἐν ὅπλοις, σφάγιά θ᾽ ἡτοιμασ μένα 
ἕστηκεν οἷς χρὴ ταῦτα τέμνεσθαι θεῶν, 
θυηπολεῖται δ᾽ ἄστυ μάντεων ὕ ὕπο, 
τροπαῖά τ᾽ ἐχθρῶν καὶ πόλει σωτήρια. 
χρησμῶν δ᾽ ἀοιδοὺς πάντας εἰς ἐν ἁλίσας 
ἤλεγξα καὶ βέβηλα καὶ κεκρυμμένα 
λόγια, παλαιά, τῇδε γῇ σωτήρια. 

καὶ τῶν μὲν ἄλλων διάφορ᾽ ἐστὶ θεσφάτων 
πόλλ᾽" ἕν δὲ πᾶσι γνῶμα ταὐτὸν ἐ ἐμπρέπει' 
σφάξαι κελεύουσίν με παρθένον κὀρῃ 
Δήμητρος, ἥτις ἐστὶ πατρὸς εὐγενοῦς. 
ἐγὼ δ᾽ ἔχω μέν, ὡς ὁρᾷς, προθυμίαν 
τοσήνδ᾽ ἐς ὑμᾶς: παῖδα δ᾽ οὔτ᾽ ἐμὴν κτενῶ 
οὔτ᾽ ἄλλον ἀστῶν τῶν ἐμῶν ἀναγκάσω 

1 ΠΥ 0 : ἴον ΜΙ, πρὸς θεῶν. 



ΤΗΝ ΟΗΙΘΕΕΝ ΘῈ ΜΕΝ ΟΞΗΕΝ 

ΝῸ δΡΕΥ ΡΥΌΜ 56. ννὰ8 γι ΠΘ γα ᾽ 5. ΓΠγ Αι. 
εἰν οαρίαϊα, αν ὸ {τσ ρἤαπΐ Πογθιοΐονε, 

ΠΑ} τπάσοι,  Καονν,  ΠΠ ραν ἀρ] 6 αὶ Πρ, 
Αραϊηϑῦ ον Δίμεπ9 Νοῦν Πβιαπάϊπηρ ετις 
(Ππαϑ θοῦ ον ΘΟ ἢ] Πρ ἉΥΤΌΡΘΠΟΘΘ. 

ὈΕΜΟΡΗΟΝ 

ΤῊδν ἅγὰ οοιηθ, ἔΠ6 Αὐρῖνο Ποβὶ ἀπά Κίηρ Ευγν βίοι. 
Μ νυ 961} ΡῈ 6] ἃ ἐπ θη; ἔρον. θε μόνος {Π|6 τηδη. 300 
ὙΠοθο πὰ Κ65 οἹαΐ ἴὸ πον σοοά σΘῃ ΘΓ ]5}}1}". 
Τὸ 566--- ποῦ παῖ ΨἸῈΠ ὄν 5 οἵ βοουῖΐο-- -Πἰς [Ὁ65. 
Βυῖ τὸ ὑπὲ ρμ]αίης ποῖ νοῦ παῖ πὸ τπὰτ μα ον 
ΗἸς ναηά5. Ὀιδ, σου δα ἀροὸη {ΠῸ τόοκν γον. 
γγατοπ ει ῃ---1 Ρὰΐ πὰ Κα οιθϑ5 οἵ παῖ 1 {61} {πη ε--- 
ὙΠ τα νἹΠποιὲ οοπῆϊοὺ το ρα5 ἢ οἢ ἢϊ5 Πποϑί. 
Απᾶ ἴῃ ἐμὸ Ἰαπᾶ᾽ 5 ἢδασὲ σὰ} Πΐπ οαξοῖν - οὐγτ. 

Υ εὖ 41} τὴν ργδραγαίίοηβ ν᾽ 6}} ἀνὰ Ἰαϊὰ : 
ΑΥΠ ΘΠ 5 15 811} ἴῃ δὐτηβ, ὑπὸ ν]ουτηβ γοδαν 
ϑιδηα ἴον {πε6ὶ (οαβ ἴο ννομ ὑπὸ ν τηϊιϑὺ θ6 5]41}: 400 
Βν ςβεῖβ {πὲ οἷΐν 15 16 νυ Ἱἢ βου ῆςε 
Εὸν {πὸ ἔοεβ᾽ τοὺὲ ἀπά βανίηρ οἵ {πὸ οἴαΐο. 
ΑἹΙ ργόορῃθου-οΠαηΐουβ Πᾶνα 1 οδπβϑα ἴο τηδεΐ. 
[πἴο οἱά ρᾷθ]ῖς γᾶς ϊοβ ἤν βθαγοῃϑά. 
Απα 5ϑογεῖ, ἔῸΥ ϑαϊναύοη οὐ ὑΠ1ς5 Ἰδπά. 
Απάα. πα ἐποῖν τη] 1] ἃ αἰνουϑι 165. 
Ι͂π οπὲ ἐπίηνσ σίαγος πὸ 56 π86 οὗ ἃ}1 {Π6Ὸ βᾶτηδ :  - 
Τηεν Ἀἱά τπὸ ἴο 1)ειηθῖου 5 ̓λαπ  ἬΘΥ 51}ν 
Α πτδϊάθη οἵ ἃ Πίσῇ-θοΥπ ΓΈ ΠΕ Υ ΘΡτ Πρ. 

ΕᾺ]Π] 8η} [, ἃ5 ἔῃοιι βϑβαβί, οἵ σροοα ψ}}} 410 
Τὸ γοι; γεὺ πειπου Ὑν1}} 1 5]8ν τὴν οἢΠ1]α. 
ΝΟΥ ἴογος ἐπουεῖο ἃμοῖΠοΥ οἵ τὴν [ῸΙΚ ; 
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ΕΙ » ε Ν Ν , ω « Ἂ 

ἄκονθ ᾿ ἑκὼν δὲ τίς κακῶς οὕτω φρονεῖ, 
ὅστις τὰ φίλτατ᾽ ἐκ χερῶν δώσει τέκνα; 
καὶ νὺν πικρὰς ἂν συστάσεις ἃ ἂν εὐνδ δνώνας 
τῶν μὲν λεγόντων ὡς δίκαιον ἣν ξένοις 
ἱκέταις ἀρήγειν, τῶν δὲ μωρίαν ἐμοῦ 

Ν Χ κατηγορούντων" εἰ δὲ δὴ δράσω τόδε, 
οἰκεῖος ἤδη πόλεμος ἐξαρτύεται. 
ταῦτ᾽ οὗν ὅρα σὺ καὶ συνεξεύρισχ᾽ ὅπως 
αὐτοί τε σωθήσεσθε καὶ πέδον τόδε, 

᾿ Ν ,ὔ Ἂ ’, 

κἀγὼ πολίταις μὴ διαβληθήσομαι. 
οὐ γὰρ τυραννίδ᾽ ὥστε βαρβάρων ἔχω: 
2 - ἴς Ὁ ὔ οὶ Ἷ ͵ 

ἀλλ᾽ ἢν δέκαια δρῶ, δίκαια πείσομαι. 

ΧΟΡΟΣ 
ἀλλ᾽ ἢ πρόθυμον οὖσαν οὐκ ἐᾷ θεὸς 
ξένοις ἀρήγειν τήνδε χρήξουσαν πόλιν; 

ΙΟΛΑΟΣ 
ἱκ : δ 
ὦ τέκν᾽, ἔοιγμεν ναυτίλοισιν, οἵτινες 
χειμῶνος ἐκφυγόντες ἄγριον μένος 
εἰς χεῖρα γῇ συνῆψαν, εἶτα χερσόθεν 
πνοαῖσιν ἠλάθησαν εἰς πόντον πάλιν. 
οὕτω δὲ χἠμεῖς τῆσδ᾽ ἀπωθούμεσθα γῆς 
ἤδη πρὸς ἀκταῖς ὄντες ὡς σεσωσμένοι. 
οἴμοι: τί δῆτ᾽ ἔτερψας ὦ τάλαινά με 
5 Ἂ “(5 2 7 -» , 

ἐλπὶς τότ᾽, οὐ μέλλουσα διατελεῖν χάριν; 
δ ἈΝ “- 2 Ἁ ΄ 

συγγνωστὰ γάρ τοι καὶ τὰ τοῦδ᾽, εἰ μὴ θέλει 
κτείνειν πολιτῶν παῖδας, αἰνέσαι δ᾽ ἔχω 

Ν » σφ 5 ἘΞ ν ἐμ ν᾽ 
καὶ τἀνθάδ . εἰ θεοῖσι δὴ δοκεῖ τάδε 
πράσσειν ἔμ᾽, οὔτοι σοί γ᾽ ἀπόλλυται χάρις. 

ὦ παῖδες, ὑμῖν δ᾽ οὐκ ἔχω τί χρήσομαι. 
ποῖ τρεψόμεσθα; τίς γὰρ ἄστεπτος θεῶν: 

“Ὁ ͵7] δ 

ποῖον δὲ γαίας ἕρκος οὐκ ἀφίγμεθα; 
᾽ "4 3 ΟῚ ΄ ᾿] ᾽ ὲ! Ὶ 

ὀλούμεθ᾽, ὦ τέκν᾽, ἐκδοθησόμεσθα δή. 



ΤῊΕ, ΟΗΙΠΘΒΕΝ ΟΕ ΗΕΡΕΟΙΠΕΒ 

Ἀπαᾶ οἱ πἰὶς ον 1} ν ὸ παῖ εάν! 5“ὁ. Παγα 

Α5 ἴγου 5. να εἰ5. ἴὸ ν᾽] ἃ τποβὲ ἀξαν ΘΠ] ἢ 

Νοὸνν ραϊπονρς τηαγοῖ {ποι 566 οὐ ἁηργν πιοοά. 
ὙΠΟ 6 ϑουηδ θὰν. τ [Ὁ 15 ἴο το θὺ Π6]Ρ 
Το ϑαρρ]αηΐ οἰσαπρο δ, ΘΟΠ]6 ΟΥὟ Οὐδ ΠΡ0Ὲ 
Μν [0]}ν :- -νϑὰ, ἀπὰς 1Γ1 4ὁ {πΠ|5 ἐπίῃ, 
θνϑη ὑΠ15 ἀν 15. Οοἶν}] ννὰν ἀἴοοῦ. 
ὅδ ποι το ὑΠὶς πη : Π6ΙΡ τὸ Πα ἃ νὰν 490) 

ὙΠ σον νου θῖν 5 πη ΑΥΠ δὴ ς 5Π4}} 6 βανϑά, 
Ἀπά 1 5Π4}} ποῖ "»ὈῈ οἵ τὴν [ὉΚ γϑρυόδοποά. 
ΕῸΣ τη ἴα. 0 θα γα ἀϑροῦ 5 ονναν. 

Βαϊ Ὀν 188 θα] ηρ τὴν 1π8ὶ ἀππδς 1 νι. 

ΟΗΟΘΕΗτΞ 
Ηον ἢ ἀο ὑπὸ ἀοάς ἐογθΙα ὑπαὶ Αἰπεης ΠΕΡ 
ΤΠ 6 οἰσαηρου, ἐΠποιρἢ) 5Πη6 νϑασ ὙΠ ΘΑ ΟΥ Μ01}} Ὁ 

ΙΟΑΌΒ 
Ο ομΠ]άγεῃ, νὰ ἀγὰ κὲ ἴο βῃϊριηθη, νν ΠΟ. 
Ἐβοαρδα ἘΠ Ὸ τηϑα πη ἔασν οὔ {πὸ ϑζἴουτη. 
Απα πον ἴῃ δοῖ ἴο ἡ ὰ80 ἘΠ απ, Πᾶνὸ γεῖ 
Βν Ὀ]αςῖβ θεϑὴ ἀγίνεη τοτὲ 5ΠΟΓῈ ἴο 568 ἃρᾷῖη. 430 
ἔνθ 50 ἃ μὰ ἤτομι {5 Ἰαπα ἐῃγιβὲ ἀνγὰν, 
ΘΗ, ἃ5 ΤῸ ϑ8ανθα. δνὲπ ποὺ ψ͵ τουοποα {πὲ 

ον ηα. 
ἈΠ) τὴ νην αἰάσι ὑποι ΟΠ ΟῚ πη6. οὐπ16] ΠΟρε. 
Εγβῦ, Ἤδη ἔν πη ννὰς ποῖ ἴο οσόνγ ἔπν ΡΟΟΗ ἢ 
Τη6 Κιηρ 1 οαηποὺ ὈΪΔΠ6. γηῸ ψΨ1}] ποὺ οἷὰν 
ΗΙς ΡΘορΙ 5 ἀαυρηξεῦς : γϑὰ, 1 ἀπὲ οοηξοπὲ 
ὙΠ Αὐμεης᾽ ἀθα]ηρς Πὰς : [ἢ τὴν ΡΠ Ρἢς 
ΡΙΘαβε Ηδξανεη. τὴν στϑεϊξααε ἴο ἔπδὲ ἀϊες ποί. 

ἈΑΉ Ὀονϑ5, [Ὁ γοιὶ ἷ Κπον ποὲ ψηϑΐ ἴο ἅο ! 

ὙΠ Βυνανα ἤθε ἢ πιμαὶ Θοάς γοϑὶ ὉΠΙΤΡ] γα ἢ 440 
Ὑγηαῖ τεΐαρε ἀροὴ δαγῖῃ Πᾶνε νὰ ποῖ ςοιρῃῖ} 
[)}16 584}} να. οι] άσγεπ. νἱε] δα τρ ἴο ἔρο68. 
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ΗΡΑΚΛΈΕΙ͂ΔΑΙ 

κἀμοῦ μὲν οὐδὲν εἴ με χρὴ θανεῖν μέλει, 
πλὴν εἴ τι τέρψω. τοὺς ἐμοὺς ἐχθροὺς θανών" 
ὑμᾶς δὲ κλαίω καὶ κατοικτείρω, τέκνα, 
καὶ τὴν γεραιὰν μητέρ᾽ ᾿Αλκμήνην πατρός. 
ὦ δυστάλαινα τοῦ μακροῦ βίου σέθεν, 
τλήμων δὲ κἀγὼ πολλὰ μοχθήσας μάτην. 
χρῆν χρῆν ἄρ᾽ ἡμᾶς ἀνδρὸς εἰς ἐχθροῦ χέρας 
πεσόντας αἰσχρῶς καὶ κακῶς λιπεῖν βίον. 
ἀλλ᾽ οἶσθ᾽ ὅ μοι σύμπραξον; οὐχ ἅπασα γὰρ 
πέφευγεν ἐλπὶς τῶνδέ μοι σωτηρίας. 
ἊΝ, ἘΝ Ρ, , » Ν “ ᾽ Ε 

ἔμ᾽ ἔκδος ᾿Αργείοισιν ἀντὶ τῶνδ᾽, ἄναξ, 
καὶ μήτε κινδύνευε, σωθήτω τέ μοι 

7 ᾽ » “- “-“ Χ 5 εν 7 » 

τέκν᾽" οὐ φιλεῖν δεῖ τὴν ἐμὴν ψυχήν" ἴτω. 
μάλιστα δ᾽ Εὐρυσθεύς με βούλοιτ᾽ ἂν λαβὼν 
τὸν «Ἡράκλειον σύμμαχον καθυβρίσαι" 
σκαιὸς γὰρ ἁνήρ' τοῖς σοφοῖς δ᾽ εὐκτὸν σοφῷ 
ἔχθραν συνάπτειν, μὴ ἀμαθεῖ φρονήματι. 
πολλῆς γὰρ αἰδοῦς καὶ δίκης τις ἂν τύχοι. 

ΧΟΡΟΣ 
᾿ ͵ ΄ 7ὔ  χρδ) κ᾿ 7, 
ὦ πρέσβυ, μή νυν τήνδ᾽ ἐπαιτιῶ πόλιν' 

 Ά 3. ὮΝ Ν Ὁ “Ὁ Ἃ ᾿] Ψ Ἀ 

τάχ᾽ ἂν γὰρ ἡμῖν ψευδὲς ἀλλ᾽ ὅμως κακὸν 
γένοιτ᾽ ὄνειδος ὡς ξένους προὐδώκαμεν. 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν 
- Ν ΟΣ 5 » 018 ’ 

γενναῖα μὲν τάδ᾽ εἶπας, ἀλλ᾽ ἀμήχανα. 
οὐ σοῦ χατίζων δεῦρ᾽ ἄναξ στρατηλατεῖ. 

’ Ἄ , ᾿ Ν » “ 7 

τί γὰρ γέροντος ἀνδρὸς ὐρυσθεῖ πλέον 
7 » Ν ἊΨ ΄ ἴω 

θανόντος; ; ἀλλὰ τούσδε βούλεται κτανεῖν. 
δεινὸν γὰρ ἐχθροῖς βλαστάνοντες εὐγενεῖς, 
νεανίαι τε καὶ πατρὸς μεμνημένοι 
λύμης: ἃ κεῖνον πάντα προσκοπεῖν χρεών. 
᾽ 2 " 5 ", 3 “: 

ἀλλ᾽ εἴ τιν᾽ ἄλλην οἶσθα καιριωτέραν 



ἹΠΕ ΟῊΠΝΕΝ ΟἹ ΗΒΗΓΓΙΕΒ 

Ι γϑὸκ ποῖ οἱ ΤΉ 56 1, 1 τηϊιοῖ εἶα, 
Εχοθρε Ἐμπαςῦ οὐ τὴν εἰθαΐ}} γοὴ [065 5Π4}} ροαῖ: 
Βιυιΐ ἔῸΓ γοιι, θά θθ6 5, 1 ὑνδῈΡ ἴῃ αὐξεν σα τ, 
ΑΠπα ἔθου γοι οἰγες στὸν τοῦ θου, ἐνει ΑἸωη θη. 
Ο Ιαᾶν, Παρ] 655 ἴῃ ἔῃν Ἰθπρίῃ οὗ ἄὰνς ! 
πα Πρ] 685 1, νΠῸ Πᾶνε στϑαῦν το] δα ἴῃ ναΐῃ ! 
Ἰ)οοιηθα ψψεγὸ ννὸ. ἀοοιηδα ἰπΐο ἃ οοπηλ 5 παπᾶς 
1 [ἈΠ], ἀπ αἴθ ἴῃ 5] ᾶγηθ ἀπα ἀροην ! 450) 
Κιίησ, ΠΕΡ τὸ !- πνοι]άςε Κπονν ον ἢ - ποῖ ΘνΟΥν 

Πορ6 
ΟΥ̓ Ἐπεῖν 46] νονάποο ΠΔῚ}} ἢδ 4 πὶν ςοὰ] : 
Με ἴο {πὸ Αὐρῖνοβ νἱθ]ἃ ἀρ ᾿π ἐΠποῖν" οἰθαᾷ. 
50. θ6 ἀπρευ 16 ἔποιι, ἐππὸ ᾿αἄς θὲ ςανϑᾶ. 
Νὸ τρὶς Πάνὸ 1 ἕο ἰονε 1Π|ὸ : 16 1 σο! 
Με νου] Επγν ΞΕ εις γηοϑῦ τ ]οῖοο ἕο ςοἶζε,--- 
Ηδγου] δ ϑ᾽ ΑἸ]ν, τη6.----«ἀπᾷ ον]]-οηέγοδς : 
ΕῸΥ οΠ}] ἢθ ἰ5. [,6ὲ υυῖθθ Ἰηθὴ ᾿γὰν ἴο οἰγῖνο 
ὙΠ νυ ῖβα ἤθη, ποῦ Ὑν]Ὲ}} ργΆς ] δος ἈΥΤΟΡΆΠΟΟ, 
50, 1 ὁπο [Ἀ]], χὲ σἴοορς ἰο ΟΠ να] οις ἴοο. 400 

ΘΟΗΟΘΗΓ ΚΞ 

Ο «ποϊεπέ, ἀροη Δἰμδηβ οαϑὲ ποῖ Β]απι ! 
Ηδρὶν ἔννοσε ἔ3]56, γεὺ ἔθ] γεργόδο ἡνεγα ἰῃϊς 
ΤΠαΐ το ρα πἀοποα ςἔγαηρ Υ-Ξαρρ] δ ηΐς, 

ΘΕΜΟΡΗΟΝ 

ΝΌΡ]6 {Πῖπὸ οὔευ ἢ γεὶ 1 οαπποΐ "6. 
Νοῖ ογανίηρ' ἔπΠ6ὲ ἀοέῃ ἐηἷς Κίπο ΠΙΈΠΘΥ πάτο ; 
ΕῸΥ οὔ υυμαῦ ργοῆξ ἴο Επιγυϑμεις νρ τα 
Απ οΪα τηδλη΄᾿5 ἀθαίῃ "ἢ Νὰν, ἔμεβε ἢὲ Ἰπϑὲς ἴο 51ν. 
ΕΣ ἀδηρθγοιιβ ἐο ἔθος γε Πίσῃ ΒΟΥ ἢ γούξῃς 
Οτοντηρ το τηᾶη, πα ὈΥΟΟα Πρ Οἢ. 5 6 8᾽ ψ οηρ : 
Απα ἃ}] {Π15 ἢδ ἔογεβεες, ἢ πεεᾶβ τηϊμϑὲ 50. 470 
ΠῚ δὴν τϑάθ ἔμοι Κπονοϑὲ τποσὲ ἐμδη ἐπὶς 

280 
ΜΟΙ, ΤΗ΄- υ 
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ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΊ 

βουλήν, ἑτοίμαζ᾽, ὡς ἔγωγ᾽ ἀμήχανος 
χρησμῶν ἀκούσας εἰμὶ καὶ φόβου πλέως. 

᾿ΜΑΚΑΡΙΑ 
ξένοι, θράσος μοι μηδὲν ἐξόδοις ἐμαῖς 
προσθῆτε' πρῶτον γὰρ τόδ᾽ ἐξαιτήσομαι" 
γυναικὶ γὰρ συγή τε καὶ τὸ σωφρονεῖν 
κάλλιστον, εἴσω θ᾽ ἥσυχον μένειν δόμων. 
τῶν σῶν δ᾽ ἀκούσασ᾽, ᾿Τόλεως, στεναγμάτων 
ἐξῆλθον, οὐ ταχθεῖσα πρεσβεύειν γένους. 
ἀλλ᾽ εἰμὶ γάρ πως πρόσφορος, μέλει δέ μοι 
μάλιστ᾽ ἀδελφῶν τῶνδε, κἀμαυτῆς πέρι 
θέλω πυθέσθαι, μὴ ᾽πὶ τοῖς πάλαι κακοῖς 
προσκείμενόν τι πῆμα σὴν δάκνει φρένα. 

ΙΟΛΑΟΣ 
ὦ παῖ, μάλιστα σ᾽ οὐ νεωστὶ δὴ τέκνων 
τῶν ᾿Ηρακλείων ἐνδίκως αἰνεῖν ἔχω. 
ἡμῖν δὲ δόξας εὖ προχωρῆσαι δόμος 
πάλιν μεθέστηκ᾽ αὖθις εἰς τἀμήχανον' 
χρησμῶν γὰρ δούς φησι σημαίνει" ὅδε, 
οὐ ταῦρον οὐδὲ μόσχον, ἀλλὰ παρθένον 
σφάξαι κόρῃ Δήμητρος ἡ ἥτις εὐγενής, 
εἰ χρὴ μὲν ἡμᾶς, χρὴ δὲ τήνδ᾽ εἶναι πόλιν. 
ταῦτ᾽ οὖν ἀμηχανοῦμεν' οὔτε γὰρ τέκνα 
σφάξειν ὅδ᾽ αὑτοῦ φησιν οὔτ᾽ ἄλλου τινός, 
κἀμοὶ λέγει μὲν οὐ σαφῶς, λέγει δέ πως, 
εἰ μή τι τούτων ἐξαμηχανήσομεν, 
ἡμᾶς μὲν ἄλλην γαῖαν εὑρίσκειν τινά, 
αὐτὸς δὲ σῶσαι τήνδε βούλεται χθόνα. 

ΜΑΚΑΡΙΑ 
ἐν τῷδε κἀνχόμεσθ θη λόγω; ἦ χόμεσθα σωθῆναι λόγῳ; 

ΙΟΛΑΟΣ 
2 δὸ Ἶλλ » Ψ ω 7 

εν ΤΩΟΕ, Τὰ αΎ ευτυχὼς πετράγοτες, 



ἸῊΒ (ἨΠΙΌΕΕΝ ΟἿ᾽ ΗΒΗΘΓΠΕΒ 

[πὶ Θδάθοι, 561 1 ΤΟΥ}: 1 ἀὰ ἀδϑρεναίο, 
Ε δανηρ' ὑπ 656. οὐδ ο δ, ἃπα [Ὁ] οἵ ἔραν. 

πίον ΜλΟΛΒιᾺ “) γι ἐπα ἐονερίε. 

ΜΛΟΛΗΙᾺ 
Θ γάρ Υα, ᾿πηρῖο ποὺ ἔῸΣ τὴν οοτηϊηρ' ΓΟ 
Βο!άποϑς ἴο γη6 : ἔΠ15 19 τὴν ἤγδί γϑαιθϑ : 
5΄Ίη6 6 ΤῸ ἃ Ὑνομ δ 5116 πο ἀπηα ἀἰπογοίϊοη 
Βὲ ἔαϊγθϑε, πα 501} [αυυνῖηρ' ἰπ {Π6 Ποιηδ. 
Βιυΐ, [οαιι5, πραγ τῃν νηοϑ 58, πα ΘΆΠη6.--- 
ἙΠοαρῚ 1 θὲ ποῖ ογἠαϊηθα μΐπθ Ποιιϑθ᾽ 5 ῃθδς : 

Υδὺ ἴῃ βοὴ βοχΐ ἰᾧ ἢξξ χη6, Ὁ} 1 Ἰονὲ 
ΤΠθς 6 θγθίγθ τη 6 πὰ) 4}} : γϑὰ, τη 6 οὐ [αἴ 
Ταϊη νοῦ] 1 Ἰδάχῃ, ἰδοῦ το {πὸ Τοστηθι 1|]ς 

ΟΒομΘ πδν ρδάηρ δα πον Του ἴα ἔῃ ν᾽ 5οὰ]. 

ΟΠ ΑΛ 

᾿λαιρ τον, Ἰοηρ β'ποο πᾶν [ πὰς γἱρηΐξθοιις οαιι5 6 
Ὸ ρυαῖθο [η66 οἰ θῆϊοϑὶ οὐ Ηθγοι]θϑ᾽ 5θϑα. 
Θν ποιβο, ἐπαῦ βθοιηθα Ὁ πον το ΡΙΌΒΡΕΙ ΜΚ 6]}]. 
ποθ πον μαΐὺἢ ΓἈ]]6ὴ ἰπῖο ἀδϑρογαΐθ οα56, 
ΕῸΥ οὐδ] 6- οΠαηΐους, 5Ά 1} }} {Π}15. Κίηρ’, ΡΥΟΟΪἉ] ΠῚ 
ὙΠπαὶ 6 στηπιϑὲ ὈΪα ἴο αν ΠΟΥ θῺῈΠ]} ποὺ ΘᾺ], 
Βιυΐ ἃ πηαϊά, ἀδαρη του οἵ ἃ ΠΙΡἢ- 011} 51Γ6, 
ΠΠ νε, 1 ΑἸ 6 π5, τατιϑῦ ποὺ οδαβε ἴο ΡῈ. 
ΤῊΪ5 {6 15 οὐ ἀδϑραῖὶγ : πὲ Κίηρ το ιςθῖῃ 
ΤῸ 51ὰν ἢὶβ οὐγὴ ΟΥ̓ Δην Οὐ Πεα 5 οἢ Πα, 
ἈΑπα 58] ἴο τη6.---ΑἸ θεῖς ποῖ ἴῃ ψοχας.--- 
Εχοορὺ νὰ ἤπα ἴου. {Π]5 βοῦηδ Γϑιηθαᾶν, 
γε τὲ πϑεάς ἔοσυί ἢ ἀπα 566 κ δπούπεου ἰαπὰ : 
Βιιῖ ἷβ ονὴ ἰαπα ΠῈ οαπποῖ οἤοβε θι οανε. 

ΜΑΘΑΒΙᾺ 
Οἱ {πδ8ε ἔθυτηβ παηρεῖῃ οἱ! ἀ 6] νευᾶποο ἢ 

ΙΟμαῦϑ 
Ομ {Π696.---ἰξ ἴῃ 411 ε]5Ὲ οἷ" ἔογξαπε ςρϑαά. 

201 
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400 



ἨἩΡΑΚΛΈΕΙ͂ΔΑΙ 

ΜΑΚΑΡΙΑ 
ὅ00 μή͵ νυν τρέσῃς ἔτ᾽ ἐχθρὸν ᾿Αργεῖον δόρυ" 

ἐγὼ γὰρ αὐτὴ πρὶν “κελευσθῆναι, γέρον, 
θνήσκειν ἑτοίμη καὶ παρίστασθαι σφαγῇ. 
τί φήσομεν γάρ, εἰ πόλις μὲν ἀξιοῖ 
κίνδυνον ἡ ἡμῶν εἵνεκ᾽ αἴρεσθαι μέγαν, 
αὐτοὶ δὲ προστιθέντες ἄλλοισιν πόνους, 
παρόν σφε σῶσαι, φευξόμεσθα μὴ θανεῖν ; 
οὐ δῆτ᾽, ἐπεί τοι καὶ γέλωτος ἄξια, 
στένειν μὲν ἱκέτας δαιμόνων καθημένους, 
πατρὸς δ᾽ ἐκείνου φύντας οὗ πεφύκαμεν, 

510 κακοὺς ὁρᾶσθαι: ποῦ τάδ᾽ ἐν χρηστοῖς πρέπει; 
κάλλιον, οἶμαι, τῆσδ᾽, ἃ μὴ τύχοι ποτέ, 
πόλεως ἁλούσης, χεῖρας εἰς ἐχθρῶν πεσεῖν, 
κἄπειτα δεινά, πατρὸς οὖσαν εὐγενοῦς, 
παθοῦσαν “Διδην μηδὲν ἧσσον εἰσιδεῖν. 
ἀλλ᾽ ἐκπεσοῦσα τῆσδ᾽ ἀλητεύσω χθονός, 
κοὺκ αἰσχυνοῦμαι δῆτ᾽, ἐὰν δή τις λέγη; 
τί δεῦρ᾽ ἀφίκεσθ᾽ ἱκεσίοισι σὺν κλάδοις 
αὐτοὶ ̓ φιλοψυχοῦντες ; ἔξιτε χθονός" 
κακοὺς γὰρ ἡμεῖς οὐ προσωφελήσομεν. 

ὅ90 ἀλλ᾽ οὐδὲ μέντοι, τῶνδε μὲν τεθνηκότων, 
αὐτὴ δὲ σωθεῖσ᾽, ἐλπίδ᾽ εὖ πράξειν ἐ ἔχω. 
πολλοὶ γὰρ ἤδη τῆδε προὔδοσαν φίλους: 
τίς γὰρ κόρην ἔρημον. ἢ δάμαρτ᾽ ἔχειν 
ἢ παιδοποιεῖν ἐξ ἐ ἐμοῦ βουλήσεται; 
οὔκουν θανεῖν ἐ ἄμεινον ἢ τούτων τυχεῖν 
ἀναξίαν ; ἄλλῃ δὲ καὶ πρέπει τινὶ 
μᾶλλον τάδ᾽, ἥτις μὴ ᾽πίσημος ὡς ἐγώ. 
ἡγεῖσθ᾽ ὅπου δεῖ σῶμα κατθανεῖν τόδε, 
καὶ στεμματοῦτε καὶ κατάρχεσθ᾽, εἰ δοκεῖ" 

580 νικᾶτε δ᾽ ἐχθρούς: ἥδε γὰρ ψυχὴ πάρα 
292 



ΤῊΒ (ἬΠΙΒῈΝ ΟΕ ἩΡΕΟΓ ΕΒ 

ΜΑΟΔΗΙᾺΑ 

ΤΠεη ἀγοδα πὸ ποῦ {πὸ Αὐρῖνο [ὈΘ 5 ΘΡΘΆΓ, 500 
Μ 561 .--’ να πὸ θά αΐηρ', ἀηοἰ εηΐ--ἃ ἢ} 
ἢεδάν ἴο ἀἴε, ἀπα νἱθ]α πὲ ἴο θὲ 5] αἷμ. 
γΥμαΐ θὰ ν᾽ 6 5ΆΥ,, 1 ΑἸΠεπς οοπηΐ Ὁ πιεοῦ 
Τὸ ὕγᾶνο ἃ τηϊρηϊν Ρ6 1] ΓῸΓ Ομ 58 ΚΕ, 
Απᾶ νε ἴο οὐπεῖς ρμρᾶ55 {Π6 ἴσιο] ΟΠ, 
Απα ἢἤεε ἀδαῖῃ, ν Πεὴ ὑπαΐ νὰν ἀ δ] νεσάποε [165 ἢ 
ΝΈνοΥ "--α βοοπηρ ἴο τι5 {Π|5 5Ποι1ἃ ἈΕ, 
Τὸ οἰΐ πα τηόδῃ ΟΝ, ΞΡ] απΐ ἴο πεῖν (οάς. 
Απα-- ογῃ οἵ {παν 5ἰγε οἵ σγυῆοβε Ἰοϊη8 νὰ βρύδηρ---- 
Τὸ 5ῃονν '5 ούάνεη ' [5 {ῃϊ5 κὲ {πςῸ Ὀγαᾶνε ἢ} 510 
Βείζεν, ἔογϑοοίῃ, {Πϊ]ς τοννη-- -ν ἢ ἢ Οοά ἐογθ]ά ’'--- 
γνεσε ἰδ εη, ὑπαὶ ᾿πἴο παπαᾶϑ οἵ ἔοεϑ [ {6]], 
Απὰ φυαθετεα--Ἰ, ἔγομι Πογο-Ἀ ΠΕ Υ ϑρυιηρ--- 
Ηοττοῦβ, πα Ἰοοϊεεᾶ οὐ Ηδάες ποπὲ {πε ἰ655! 
Δ, τς 58Π4}} 1 να πον ἔοι {Πϊ5 ἰαη4, 
Απά ποῖ Ρὲ αὐτοῖν 5Πδτηθά, 1 ὁπ 6 5Ποι]α 8ᾶν, 
“ γΥγΠεγεΐογε οοπε ΠἰΓΠοῚ ΨΥ Ίἢ νοῦ ΞΡ] απξ θοιρ 5, 
Ο νε ἐδμαΐ 30 ἴονε [1ξὲ ἢ---ἤθποε ἔγοτη οὐχ ἰα πὰ ! 
Εὸν νὰ ἴο οὔάνθης Μ01}} ποῖ γε ποὺ περ 

Ναν, ἀπ ποῦ ὄνϑὴ ἰ 411 {Π 656 ψἜΓῈ 5] 1 520 

ΑπΑΙ 5ἂν εα, παν 1 πορὲ οἵ Πᾶρρν ἀν :- 
Μϑην., 50 ἐεπαρὑεῶ, πᾶνε θεϊτανεά ἐπε ῖ: τε πᾶς ;-- 
Εον πὸ νου] ςἴοορ ἰο ἐακΚε ἃ ἔγίθμ 41 685 οἱν] 
Τὸ νυἱΐε, οὐ ἄτα ἴο γαϊθα θ}Ρ 566 οἵ τη8 ἢ 
Βεῖξεν ἴο αἴε ὑπαη ᾿ἰσῃϊ οα. 51 ἢ ἃ ἀθογὴ 

{{πυνοσΐῃν ἘΣ Ηδρὶν {Π15 τϊρσης πν 6 }} ΒΕ ΒΘ ἢ. 

Απούΐπει πναϊὰ ν πὸ παῖῃ ποῖ τὴν ΓΘΉΟΥΨΙ.. 

Το ον ἰὼ ψ Πογὸ ἘΠ θοαν πεοϑαβ ππϑὶ αἴ : 
γεαῖπῃε πο. θερίη {πὸ τῖξϑ. 1 {Π|5 ββεέτη σοϑά. 
Μ ἈΠαΙΗ5}) νοῦν ἴθ65 ; [ῸΥ γεδαᾶν ἰ5 {ῃϊ15 ΠΠξε. 550 
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ΗΡΑΚΛΈΕΙΔΑΙ 

ἑκοῦσα κοὺκ ἄκουσα: κἀξαγγέλλομαι 
θνήσκειν ἀδελφῶν τῶνδε κἀμαυτῆς ὕπερ. 
εὕρημα γάρ τοι μὴ φιλοψυχοῦσ᾽ ἐγὼ 
κάλλιστον ηὕρηκ᾽, εὐκλεῶς λιπεῖν βίον. 

ΧΟΡΟΣ 
φεῦ φεῦ, τί λέξω παρθένου μέγαν λόγον 
κλύων, ἀδελφῶν ἣ ἣ πάρος θέλει θανεῖν; 
τούτων τίς ἂν λέξειε γενναίους λόγους 
μᾶλλον, τίς ἂν δράσειεν ἀνθρώπων ἔτι ; 

ΙΟΛΑΟΣ 
μὴ , » Ψ 3... 3 Ν Χ , ὦ τέκνον, οὐκ ἔστ᾽ ἄλλοθεν τὸ σὸν κάρα, 
5 5. ἐΣ » “4 Ἂ: “ Υ, Ν 

ἀλλ᾽ ἐξ ἐκείνου σπέρμα τῆς θείας φρενὸς 
πέφυκας Ἡράκλειος" οὐδ᾽ αἰσχύνομαι 
τοῖς σοῖς "λόγοισι, τῇ τύχῃ δ᾽ ἀλγύνομαι. 

ἀλλ᾽ ἡ γένοιτ᾽ ἂν ἐνδικωτέρως φράσω: 
πάσας ἀδελφὰς τῆσδε δεῦρο χρὴ καλεῖν, 
καθ᾽ ἡ λαχοῦσα θνῃσκέτω γένους ὕπερ᾽ 
σὲ δ᾽ οὐ δίκαιον κατθανεῖν ἄνευ πάλου. 

ΜΑΚΑΡΙΑ 
οὐκ ἂν θάνοιμι τῇ τύχῃ λαχοῦσ᾽ ἐγώ" 
χάρις γὰρ οὐ πρόσεστι" μὴ λέξῃς, γέρον. 
ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἐνδέχεσθε καὶ βούλεσθέ μοι 
χρῆσθαι προθύμῳ, τὴν ἐμὴν ψυχὴν ἐγὼ 
δίδωμ᾽ ἑκοῦσα τοῖσδ᾽, ἀναγκασθεῖσα δ᾽ οὔ. 

ΙΌΔΑΟΣ 
φεῦ. 
ὅδ᾽ αὖ λόγος σοι τοῦ πρὶν εὐγενέστερος" 
κἀκεῖνος ἣν ἄριστος, ἀλλ᾽ ὑπερφέρεις 
τόλμῃ τε τόλμαν καὶ λόγῳ χρηστῷ λόγον. 
οὐ μὴν κελεύω γ᾽ οὐδ᾽ ἀπεννέπω, τέκνον, 
θνήσκειν σ᾽: ἀδελφοὺς δ᾽ ὠφελεῖς θανοῦσα σούς. 
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ἸῊΕ ΟἨΗΠΌΒΕΝ ΟΕ ΗἩΡΕΗΟΓΙΕΒ 

ὙΠ] ηρ, απργυάρίηρ. Υδα, 1 ρεάροε 6 πον 
Ἐὸν {Π6 586 τὴν Ὀγούμο ς᾽ βα]κθ, ἃπα γηΐηθ, ἴο ἴδε. 
Εὸν ὑγδαϑαγα-σονο τηοϑῦ [αὶν, ὃν Ἰονίηρ ποῖ 
Γ4ἴὲ. πᾶν 1 ἐριηά.---νἹἢ σίονν ἴὸ αυϊ 116. 

ΓΗΟΒΌΒ 

νυ] αὺ 584}} 1 ον, ν πὸ Πὰν [Π}15 πιὰ] 4᾽ 5. Πἰρὴν νον 5 
Οοπδϑητηρ ἴογ Ποὺ ὈγΕ ἤγ ἢ 5 σα Κα ἴο αἷς ἢ 
γγΠαΐ τὰπ σου] αὐξου ΠΟΌΪΕΥ ννοστ5 ἔπὰπ {Π 656, 
Οὐ ψπηὸ ἄο ποῦ ]εν ἀθεα Πποποε ον ἢ [ῸΣ ἐν εὺ ἢ 

ΙΟΔῸΒ 

Ο ομΠ]ὰ. τπῖης ϑαγὲ ἰ5 οὐ ποπθ ΟΕ 5116-- 
ΤΠοῖ τὲ Πἰΐς ον 5664, οἵ ὑπαΐ σο κα 508], 
Ηδτοι]θ5. βρυρ ! Ἐχοθθάϊηρ' Ργοια 81} 1 
Εὸν {π656 ἐῃν ψογάσ, θα ργίονε ἴον {Π|5 Παγὰ ἴαϊο. 
Υεὺ μὸν ᾿ὕνεσε ἀἄοπο ἸποὙῈ 1π|50]ν Μ.1}} 1 [6 ἢ} : 
ΗΠ: ΠΟΥ 6 411 {Π15 τηδ] θη 5 δἰϑίευϑ σα δα ; 
ΤΉΡρη [Ὸν ΠοῚ Ποιιϑο ἰοὺ  οπι ἐπε Ἰοΐ ἀοοτὰβ αἷς: 

Βιυΐὺ {παῦ ἔποιῖι ἀἴε Ποῖ Ἰοὺ 15. ποῖ 1π|5ῖἴ. 

ΜΛΟΛΕΙᾺ 

1 Μ1} ποῦ ρου ῖσἢ Ὀγν {πὸ Ἰοῖ᾽ 5 ἄόομι, [ ; 
ΕῸΥ ὑπ θη ἰ5 πὸ ἔἴγεθ σσᾶσο ποι, ἤδηλ6 Ὁ πο]. 
Βυΐ 1 γε ψ1}}} ἀοσαρῖ τηθ. ἀπὰ σοηϑεηΐ 
Τὸ ἴακΚε ἂπ ΘαρῸΙ ν]οΐϊμ. νη οἿν 
Ισῖνε τὰν ΠΠξπ ἴον {Π 656, ον 56. οοηβιγα 6]. 

ΙΟμΑῦ5 
ΑἸ, τυ νϑ]]οι5 ὁπ6 ! 
ΝΌΡΙΟΥ ἴῃν Ἰαϊζευ 5ΡρΈθ ον 15 πάη ἢν Πυβί. 
Ῥογέθος ννὰς ὑπαῖ. θιυὺ τποῖι ο᾽ Πρ αϑδθδ πῸν 
Οδαγαρε τ ἢ οουταρο ἡ νου ν] ἢ ΠΟ ]6 ποτ ! 
Υεῖῦ, ἀαιρηΐζεν. {πες 1 Ια ποῖ, ποὺ ἔου θα 
Τὸ αἷε :---ἰἣν Ὀγεΐηγεη ἀοβὲ ἔποιι. ἀνίπρ'. Π6]0. 

υι 
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ΗΡΑΚΛΕΙ͂ΔΑΙ 

τὰ παν ας 

σοφῶς κελεύεις" μὴ τρέσῃς μιάσματος 
τοὐμοῦ μετασχεῖν, ἀλλ᾽ ἐλευθέρως θάνω. 
ἕπου δέ, πρέσβυ. σῇ γὰρ ἐνθανεῖν χερὶ 
θέλω: πέπλοις δὲ σῶμ᾽ ἐμὸν κρύψον παρών" 
ἐπεὶ σφαγῆς γε πρὸς τὸ δεινὸν εἶμ᾽ ἐγώ, 
εἴπερ πέφυκα πατρὸς οὗπερ εὔχομαι. 

ΙΟΛΑΟΣ 
οὐκ ἂν δυναίμην σῷ παρεστάναι μόρῳ. 

ΜΑΚΑΡΙΑ 
σὺ δ᾽ ἀλλὰ τοῦδε χρῇξε, μή μ᾽ ἐν ἀρσένων, 
ἀλλ᾽ ἐν γυναικῶν χερσὶν ἐκπνεῦσαι βίον. 

: ΔΗΜΟΦΩ͂Ν 
ἔσται τάδ᾽, ὦ τάλαινα παρθένων" ἐπεὶ 
κἀμοὶ τόδ᾽ αἰσχρόν, μή σε κοσμεῖσθαι καλῶς, 
πολλῶν ἕκατι, τῆς τε σῆς εὐψυχίας “Ὑ 
καὶ τοῦ δικαίου: τλημονεστάτην δὲ σὲ 
πασῶν γυναικῶν εἶδον ὀφθαλμοῖς ἐγώ. 
ἀλλ᾽ εἴ τι βούλει τούσδε τὸν γέροντά τε, 
χώρει προσειποῦσ᾽ ὑστάτοις προσφθέγμασιν. 

ΜΑΚΑΡΙΑ 
ὦ χαῖρε, πρέσβυ. χαῖρε καὶ δίδασκέ μοι 
τοιούσδε τούσδε παῖδας εἰς, τὸ πᾶν σοφοὺς 
ὥσπερ σύ, μηδὲν μᾶλλον" ἀρκέσουσι γάρ. 
πειρῶ δὲ σῶσαι μὴ θανεῖν, πρόθυμος ὦν" 
σοὶ παϊδές ἐσμεν" σαῖν χεροῖν τεθράμμεθα. 
ὁρᾷς δὲ κἀμὲ τὴν ἐμὴν ὥραν γάμου 
διδοῦσαν ἀντὶ τῶνδε κατθανουμένην. 
ὑμεῖς δ᾽ ἀδελφῶν ἡ παροῦσ᾽ ὁμιλία, 
εὐδαιμονοῖτε, καὶ γένοιθ᾽ ὑμῖν ὅσων 
ἡμὴ πάροιθε καρδία σφαγήσεται. 
καὶ τὸν γέροντα τήν τ᾽ ἔσω γραῖαν δόμων 

“λων μι, ΑΝ 

σῷ «᾿ι. 



ΤῊΒ ΟΗΠΒΕΝ ΟΕ ΗΒΒΟΌΙΕΒ 

ΜΛΟΛΗΙᾺ 

Του ἀοοὶ υἱα-- νΐβεῖν. Εδάν ποῖ ποι ἴο ἴα Κα 

(Ἰυϊ]ε-ςἴαϊπ οὔ  θαΐ Ἰδὲ πὸ αἴε.--Οἰΐε ἔτεα. 

Οὐοπῖθ νυ ττἢ πο, ἀποϊοπε : ἰπ ὑπὸ ἀγ1}5 ἴο αἷδ 500 

Ι 9κ. ΜΒ πρὰγ πὸ ἢ ν61] τὴν οοΥβῈ νυ] ΤΌ) 65, 

ὥϊποο ἴο {πὸ Πουτοῦ οὗ ὑπὸ Κηϊΐε 1 ρμᾶ5ς.-- 

61 0Ὀὲ οὔ {πὸ οἴτε ὑπαὶ 1 βθοαβϑὺ γη]η6. 

ΙΟΑΟ5 

Ι οαπποὺ οἰαμα πα ἰοοκ ἀΡῸ᾿ την ἄοομη. 

ΜΑΛΟΛΔΗΙᾺ 

Αἵ Ἰϑαςὲ ἀ9κ ποι {πὲ Κίπρ' ἐπαξ 1 τὰν Ὀγθαῖῃς 

Μν ἰαϑὺ Ῥγθαίῃ ποῖ πὶ πηϑ 5 θα νο ἢ 5 Πα πα 5. 

ὈΕΜΟΡΗΟΝ 

ΤῊ Ϊς 5Π8}1 θ6, ΒΆ}0]655 ἃιπμοηρ τη 6 5: 5Π81Π16 

γεγο πΐπὸ ἴο στᾶσα πεὸ ποῖ νῖτἢ Ποποῖν πηθεΐ, 

ἘῸΥῚ οἀτι565 τϑ 14 ; ον ἔῃν στεὰΐ Ποατγέ, 

Ἐὸγν ᾿πϑιϊοε᾽ 5 Κα, ἀπα ἴον ἐπαΐ ποι τὶ Ὀγᾶνο ὅτυ 

ΑΡονὸ 4ἅ11] ψόουθη ὑπαὺ Πλΐη6 ἐγ ὸ 5. πᾶνε 566}. 

γγοι]άςὺ ἐποῖ σὰν ἁπρηΐ ἕο {Π656, οὐ ἐΠῖβ σΤΟΥ 5|Γ6. 

ϑρεακ ἴῃν Ἰασὺ ννογ, ΟΥ̓ Ἐν ΟΥ ἔποιι ἀθραγί. [Ἐλτ!. 

ΜΛΟΔΛΗΙΔ 

ΕΆΤΟν 61], ο]4 5ἴγο, γον], ἀπ ἔεὰςῃ. Ὁ ἴδαοῇ 

ΤΠοσῈ Ροὸν5 ἴο θὲ Πκὸ {ῃδε. ἴῃ ἃ}1} {ϊεΐη ος ννῖδο 

Ας ποὺ αὐτὸ πὸ νυν ἱῦ τότ : ὑπαξ 5Π8}] 5 Πῖοε. 

Απᾶ εἰγῖνε ἔγομι ἀεαΐῃ ἴο βανὰ ἔῃθιη, ᾿ἰογὰ] 508} : 

Τὴν ΘΠ] ἄγει ἀτὸ να. ἔοβζεγεα Ὀν ἐπίπο Παπάσ. 

ΤΠοῖ ςεὔϑυ πον τὰν Ὀ]οομ οἵ 5ροι58- 6 

Ι νἱε]ά τῷ ἴῃ ἐπε εἰθδα οὔ {Π656 ἴο αἴθ. 580 

Απᾶ νϑ. Ο Ρὰπα οἵ θγείθγθη αὐ μὴν οἷα, 

ΒΙεββίηρβ οὴ νοῦ ἢ Μὰᾶν 4}} "Ὲ νοῦγβ, ΓῸΓΣ ψ ἢ ἢ 

ΤῊΣ οἸἰεανίηρ' οὗ τηῖπθ Πϑαγὶ 5Π.8}} μὰν ἐπε ρυῖςθ. 

ΤῊΪ5 οἱ τηδῃ, ἀπα {πὸ στὸν 4πεθεη ὑμογαν ὉΠ 1}. 
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τιμᾶτε πατρὸς μητέρ᾽ ᾿Αλκμήνην ἐμοῦ 
ξένους τε τούσδε. κἂν ἀπαλλαγὴ πόνων 
καὶ νόστος ὑμῖν εὑρεθῇ ποτ᾽ ἐκ θεῶν, 
μέμνησθε τὴν σώτειραν ὡς θάψαι χρεών" 
κάλλιστά τοι δίκαιον" οὐ γὰρ ἐνδεὴς 
ὑμῖν παρέστην, ἀλλὰ προὔθανον γένους. 
τάδ᾽ ἀντὶ παίδων ἐστί μοι κειμήλια 
καὶ παρθενείας, εἴ τι δὴ κάτω χθονός" 
εἴη 7) Ὲ μέντοι μηδέν" εἰ γὰρ ἕξομεν 
κἀκεῖ μερίμνας οἱ θανούμενοι. βροτῶν, 
οὐκ οἷδ᾽ ὅποι τις τρέψεται: τὸ γὰρ θανεῖν 
κακῶν μέγιστον φάρμακον νομίζεται. 

ΙΟΛΑΟΣ 

ἀλλ᾽ ̓  ὧᾧ μέγιστον ἐκπρέπουσ᾽ εὐψυχίᾳ 

πασῶν γυναικῶν, ἴσθι, τιμιωτάτη 
καὶ ζῶσ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν καὶ θανοῦσ᾽ ἔσει πολύ' 
καὶ χαῖρε' “δυσφημεῖν γὰρ ἅξομαι θεάν, 
ἡ σὸν κατῆρκται σῶμα, Δήμητρος κύρην. 
ὦ παῖδες, οἰχόμεσθα' λύεται μέλη 
λύπῃ: λάβεσθε κεἰς ἕδραν μ᾽ ἐρείσωτε 
αὐτοῦ πέπλοισι τοῖσδε κρύψαντες, τέκνα. 
ὡς οὔτε τούτοις ἥδομαι πεπραγμένοις, 
χρησμοῦ τε μὴ κρανθέντος οὐ βιώσιμον' 
μείζων γὰρ ἄτη, συμφορὰ δὲ καὶ τάδε. 

ΧΟΡΟΣ στρ. 
οὔτινά φημι θεῶν ἄτερ ὄλβιον, οὐ βαρύποτμον, 
ἄνδρα γενέσθαι, 
οὐδὲ τὸν αὐτὸν ἀεὶ βεβάναι δόμον 
εὐτυχίᾳ: παρὰ δ᾽ ἄλλαν ἄλλα 
μοῖρα διώκει: 

2 οὃ 
᾿ 
᾿ 
8 



ΤῊΝ ΟἨΠΙΘΒΕΝ ΟΕ ΗΒΡΕΟΓΠ ΕΣ 

ΑἸ θηδ, Τὴν 51.865 πο  Π 6 7, ΠΟΠΟΙΪ γα. 
Απᾶ {6586 οἱὐ ἢοςῖβ. [Ἐξ πς|ἢθγεὰ θὲ ἔουιπα οὗ ἤεξάνοι 
ΕῸΣ νοὶ το θαβο ἔλθη τοῖς, πα ΠΟμ6- ΓΘ 1), 
Ἀδιθι 6. ἢ 6} ΟΣ" αν] 5. θυ ΓΊΑ] ἄτιε.--- 
Βαϊ ιν α]. ἃ5. 15. 1ι5ῖ. 1 ἢανε ἔα] εαἀ νοι παῖς. 
Ηδνε ο[οοά γουν Πα θΐοιι, ΟΣ ΤΠ 6 ἤοιε παν ἀϊθ. 590 
Μν ἐγοάςαγε {Πϊ5 518} θ6, [Ὁ1 ῬΑ] 65 ΠΠΡΟΥΠ, 
ΞΡοιιϑα]ς5 ΤΟ ρΌΠῸ : -ὐἢ ἴῃ ἴπε σγάνε ἁπρηϊ μ6: 
Βυΐ «4 ἐπαῦ παρῇς τὶν θὲ !-- [Ὸν 1 ἐΠόσὸ ἴοο 
γε τηονΐα]5 νη τητιϑὲ αἴ6 5Π4}} γεὺ ἤᾶνε ἐλ γῈ 5. 
ΙΚηον ποῖ ψ ΙΓΠΘῚ Οη6 5141} τὰπσπ ; οἴπος ἀδαΐῃ 
ΕῸΣ βουγον5 ἰς ἀοοοιηξεα οἢϊεΐοςς ῬΆ]}1]. 

ΙΟμΑῦϑ 
Ο τποῖ ψγΠὸ Τὸν Πρ οουτασε Παϑῦ ἢῸ ΡΕΕΓ, 
ἌΡονε ἃ11 ψνόμηθη, Κπονν, ἴῃ ΠΠ 6. ἴῃ ἄδδίῃ. 
Μοὶ οί εοϑι ᾿υϑβνακυρν Ὁ ΒΑ] ἸΒοῦ Πᾶν οὔ τις. 

Εάγον 61} ; [Ὁ ἀνὰ 1 ἄάγὸ ποῖ οὐσθὸ ἐπε Οοάάῆρος. θ0υ 
Ἰλευηοῦοσ᾽ 5 ΟΠ], τὸ ποιὰ τ᾿ ν ΠΠξπ ἰ5 5θα] θά. 

[Παὶὲ ΜΛΌΛΒΙΑ.. ἸομΑῦβ σέρής 0 6 στο. 
Ο Ρον5. νὰ ἅγ6 ππά0η6 !--ἴαϊπξ [41] τὴν ᾿ς 
ΕῸΣ ἀπρι 5} ἢ ΑΚ, ΠΡΌ ΘΑΥ τὲ ἴο ἃ σϑαΐ 
Ηφγορθν. πα πη] 6 νι {Π δ 56 στ )Ὲς. Τὴν 5015. 
ον πεῖ ποὺ οὶ 1 Ἰὸν ἴῃ {πες ἀεοᾶς ἄπο. 
ΝΟΥ χἱρηΐ νὰ ᾿νε. πὸ οὐάαο]ε πη ΠΕ ]Π16 6. 

ΤῊΙ5 15. οα]απηῖέν, {Ππὰΐ γρεστὸ ἄδερεῦ τιΐη. 

ΓΗΟΘΕΞ 
(5...) 

ΝΕ ΝΟΥ τηδ Παΐἢ θέ δ Ὀ] εββοα σανε ὃν Οὐά᾽΄5 ἀϊςρεη- 
Βϑ 10). ΠΟΙ ον θα πΠΩ ΘΙ ΞΟΥΤῸΥ :- -- 

Ι. {Πϊ5 4ὁο1 οὖν :-- [νὰν 5; 
ΝῸΣ ἐπ βᾶπηθ ἤοιιϑο ἐγοα 5 Ἔν ευ ΠΟ ΓῈ ἴπ ργΟΒροΥ ἐγ 5. 610 

Βαξ {πὸ ἔδτε οἵ το-ἄὰν 15 ἀοσσεῖ ὃν {πε ἔδεῖ οὐ {πε 
ἔαϊε οὗ το- που τονν 

νει ὑγοδΠπηρ ἀρ ; 
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τὸν μὲν ἀφ᾽ ὑγρηχίι βραχὺν ὠκισε, 
τὸν δ᾽ ἀτίταν" εὐδαίμονα τεύχει. 
μόρσιμα δ᾽ οὔτι φυγεῖν θέμις, 
οὐ σοφίᾳ τις ἀπώσεται" 
ἀλλὰ μάταν ὁ πρόθυμος ἀεὶ πόνον ἕξει. 

ἀντ. 
ἀλλὰ σὺ μὴ προπίτνων τὰ θεῶν φέρε μηδ᾽ ὑπερ- 

άλγει 
φροντίδα λύπαᾳ: 
εὐδόκιμον γὰρ ἔχει θανάτου “μέρος 
ὧ μελέα πρό τ᾽ ἀδελφῶν καὶ γᾶς" 
οὐδ᾽ ἀκλεής νιν 
δόξα πρὸς ἀνθρώπων ὑποδέξεται: 
ἀν δ ἀρετὰ βαίνει διὰ μόχθων. 
ἄξια μὲν πατρός, ἄξια δ᾽ 
εὐγενίας τάδε γίγνεται: 
εἰ δὲ σέβεις θανάτους ἀγαθῶν, μετέχω σοι. 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 
ι 7 ἰᾷ ΨΡ, ΦΥῸ Ν “ » ὦ τέκνα, χαίρετ᾽" ᾿Ιόλεως δὲ ποῦ γέρων 
μήτηρ τε πατρὸς τῆσδ᾽ ἕδρας ἀποστατεῖ; 

ΙΟΔΑΟΣ 

πάρεσμεν, οἵα δή γ᾽ ἐμοῦ παρουσία. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

τί χρῆμα κεῖσαι καὶ κατηχὲς ὄμμ᾽ ἔχεις ; 

ΙΟΛΑΟΣ 

φροντίς τις ἦλθ᾽ οἰκεῖος, ἣ συνειχόμην. 

1 ΤΌΡΘοΚ ; ἴον. Μ 55, ἀλήταν. 

νυ ΨΥ 

δδ' αὐϑυν σι ως 



ΤΗΝ (ἬΠΠΒΕΝ ΟΕ ΗΒΕΟΙΓΠ ΕΒ 

Ἀπ [εἶν Πα} ννα Πρ Ϊν Θχα τα [Ὁ σοι δ 5 ἴο ἀθαθοὶ 
Δπα ᾿ἶπν {πα νας πος Παρ ἀσοοιπςδα 1 ο τ 6. ἢ} οἱ 

Πρ}. 
γε τᾶν ἤθε ποῖ νοι ἀθομ, ΠΟΙ ΤῈ }Ρ6]. Ἐποιρὴ {ΠῚ 

ὈΈΟΚΊον οὐ νυ Ἰϑάοι νὰ θουτονν, 
Δηα ψ Πο50 δϑβανϑῖῃ ΠΔῈΠ}} ναΐπ 01] ἐμ] 6 55]ν. 

(Δ"ι.} 

ΑἸ, οαϑὲ ἔπδὸ ποὺ ἄονη, θκ ἐπάπινο Πδανθ 5 οἰμοκο, 
ΠΟΥ ἔπ ν 90 110 ΘΕ ΘΠ 6. 

ἴΠπἴο ἀπρι 5 Πῃ 6 64 ἀἰδβραῖν, 020 
5116 παῖ} νοι Π6Ὶ ἃ Ρογ ΟΝ ἴῃ ἀθαῖῃ {πᾶ ἐπ νου] 

τς 58Π4]}} ργαΐβο, [Αὐμ δῆς ἀεξεμπάεου : 
Ὑπὸ μαῖἢ οὐἱ οἵ Πδὺ ἀρόην γἴθοη, πεν γε δ 9. ΟἿ" 

Απά ἃ οὐόνη 5}Π.4}} “-ῃη 6 ν ΘᾺ. 

ΟΥ̓ γόποννη ἐπαΐ {Π6 ΟΥ5}}}}} οὐ πθὴ ἢ. ΠΟΥ γον Ὁ 
5Π4}} ΗΪδςε ; [Ππρ’ ἔλγο. 

ΒῸΣ ὑπτοιρ}) τη ρ]6 οὐ λοι} ] 6 ἀοῖ] νἱνέια πη Ἀ] τ ν- 
ΟΥ Ποὺ οἷν ᾿ς 1 ννουτ θην ἄοπο. οὐ ἤδὺ ᾿Πες Πετοῖς 

ΘΙ ΠΟΙ . [5Πγ6. 
Ι͂ὴ {πϊὲ Ποιπαρο τὸ μ0}] 6 ἐθαῦ πη φαγὶ παῖ ]}} 

ΜΠ πίθ)' ΠΈΝΟΗΜΑΝ ΟΕ ΗΥΠ 08. 

᾿ ΗΕΝΟΗΜΑΝ 

Η 81], μΠ]Πάστοπ ἢ ὙΠ ογα οἵαν ἀποϊθηΐ [οΪαιις 030 
ΑΠα νοι 51Γ6᾽ 5 τηοῦποῦ ΠΌΤ {6 1} Θθϑϑίοη ΠΟΥ ἢ 

ΙΟΑῦΒ 

δ. ἅτ [--- 0} ἃ5 ΤΥ ΡΟΟΥ ΡΥΘΘΘΠ(Θ ἴ5. 

ΗΕΝΟΗΜΑΝ 

νην ἀοβϑὺ ὑπο 6 ἐπ} ἢν {Ππδ65ε΄ ἀον η-ἰγοοροα 
Εγαβ5ῦ 

ΙΟΙΑΌΒ 

Α βουτον οὗ {15 Ποῖιβθ 15. ΘΟ ἕο ΟΡΡ 655. ΠΠ6, 
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πίυΣονες 

ΗΠΡΑΚΛΈΕΙΔΑΙ 

ΘΕΡΆΠΩΝ 
ἔπαιρέ νυν σεαυτόν, ὄρθωσον κάρα. 

ΙΟΛΑΟΣ ᾿ 

γέροντές ἐσμεν κοὐδαμῶς ἐρρώμεθα. 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 

ἥκω γε μέντοι χάρμα σοι φέρων μέγα. 
ΙΟΛΑΟΣ : 

τίς δ᾽ εἶ σύ; ποῦ σοι συντυχὼν ἀμνημονῶ; 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 

ὕγλλου πενέστης" οὔ με γιγνώσκεις ὁρῶν; Ὡς με γυγ ς Οορων; 

ΙΟΛΑΟΣ 
ὦ φίλταθ᾽, ἥκεις ἄρα νῶν σωτὴρ βλάβης; 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 
μάλιστα" καὶ πρός γ᾽ εὐτυχεῖς τὰ νῦν τάδε. 

ΙΟΛΑΟΣ 
ὦ μῆτερ ἐσθλοῦ παιδός, ᾿Αλκμήνην Χέγω, 
ἔξελθ᾽, ἄκουσον τούσδε ̓ φιλτάτους λόγους. 
πάλαι γὰρ ὠδίνουσα τῶν ἀφιγμένων 
ψυχὴν ἐτήκου νόστος εἰ γενήσεται. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 
τί χρῆμ᾽ ἀϊτῆς πᾶν τόδ᾽ ἐπλήσθη στέγος ; 
ἸΙόλαε, μῶν τίς σ᾽ αὖ βιάζεται παρὼν 
κῆρυξ ἀπ᾽ "Ἄργους ; ἀσθενὴς μὲν ἥ γ᾽ ἐμὴ 
ῥώμη, τοσόνδε δ᾽ εἰδέναι σε χρή, ξένε, 
οὐκ ἔστ᾽ ἄγειν σε τούσδ᾽ ἐμοῦ ζώσης ποτέ. 
ἢ τἄρ᾽ ἐκείνου μὴ νομιζοίμην ἐγὼ 
μήτηρ ἔτ᾽" εἰ δὲ τῶνδε προσθίξει χερί, 
δυοῖν γερόντοιν οὐ καλῶς ἀγωνιεῖ. 

ΙΌΛΑΟΣ 

θάρσει, γεραιά, μὴ τρέσῃς" οὐκ ᾿Αργόθεν 
κῆρυξ ἀφῖκται πολεμίους λόγους ἔχων. 



ΤῊΝ (ἬΠῚΒΕΝ ΟΕ ἩΒΗΟΓ ΤΙΝ 

ἨΕΝΟΗΜΑΝ 
Υδὲ πον ἀρ αἶθο ἘΠ 96 1} : ἀ  ΠῸ ἘΠπῖπὸ πο πα, 

ΙΟμΑῦΒ 
ΟἸὰ ἀμ [. ἃπὰα τὴν οἰγθηρίῃ 15. αὐτϑι παιιρ ἢ. 

ἨΕΝΟΗΜΑΝ 
Βιυῖ Ὀνϊηρσίηρ αϊπος οἵ σγτοαΐ Ἰὸν 1 Θομη6. 

ΙΟμΑῦΒ 
ὙΥ}Ὸὸ αὐτὸ ἔποιῖ ἢ-- πο ἤανὸ 1 ποὲ {π6 6 ΠΟΘ] Π1- 

νευρὰ ἢ 

ΗΕΝΟΗΜΑΝ 
Ι ἅπι Ην] 5 ναθθα]. [ΙοοΚ, ἀοςὲ Κῆον τὸ ποῖ ἢ 

ΓΟΙῸ 
Εν, οομ᾽ ςἐ {Ποῖ οἷα ἀ 6] νεσον ομ θη 2 

ΗΕΝΟΗΜΑΝ 
Υ̓δὰ : ὑπ ουθυ Π|Ὰ} ἀἰλοῖ ἀν ἐογειμμαῖο ἐς ἦαν. 

ΙΟ ΑΒ 
ΑἸώπθπα, ποῦν οἵ ἃ ΠΘΙΌ- ΞΟΠ, 
(οπὴο ἔουτἢ, οἵνο δὰν ἴο ἔπ δϑεὲ τποϑὲ νν]οοὴθ ννογάς ; 
ΚΣ ἐγαν!]]ηρ' ἸΟηρ᾽ ἢ οΡ τς Παϑὲ ποῖ ἑαϊηξθα 
Τοοῖ τΠπο56 νν ΠΟ ἢ πον ἅγ6 οουηθ 9Π οι] ὦ πο δὰ γδειση. 

πίθον Δι ΜΈΝΑ ἤγοηιὶ ἐδ ἐθηιρίθ. 
ΑΙΌΜΕΝΑ 

ὙΥΠαΐ τηθὰπῃβ {Π15 οαΐζουῦν Π]]ΠἸηρ᾽ 411 της Ποιῖιθὲ 3 

Ηον. παῖῃ ἃ πουδ] ἔγομι ἐμεὶν ΑΥΡῸΒ ΘΟΠῚῈ 

᾿Αραΐη ἴο ουΐταρο {πΠθ6 ἢ Μν εἰγεηρσίῃ ἰ5 νεακηδος : 
Υεῖ οἵ τηϊς ἐΠϊπρο΄, Ὁ οἰγαηροῦ; 6 ἀβϑαγϑα, 
Νϑνου, Ὑ Π1|6 1 Ἰΐνθ. 5Π41Ὁ ἐμοι Π816 ἘΕΡΩΣ Πεποο: 
ΕἸς6 ᾿- Ι οουηξεα πποὲποῦ οὗ Ηδγοι]δς 

Νὼ 07 ; ἴον ὑποιι, 1 ἔποιι ᾿ὰν Πα πα ὁπ {π 696. 
ὙΠ ὄνο οἱ ἔοθϑ 5Π8}} ἢανε ἱπρ]οσγίοιις Ξἐυ ἔα. 

ΙΟΙΓΑὐϑ 
δὰαν ποῖ, ο,δν 66, ΠΟΙ 48π8Κ6 : πὸ Πεγα]α ἢε 
Ετοπὴ ΑΥρῸς οουηθίῃ ᾿εϑαγίηρ Ποϑὶς οἵ ἔοεϑ. 

0:) 

05 



ἨΗΡΆΑΚΛΈΕΙΔΑΙ 

ΑΛΚΜΗΝΗ 
Ε Ἁ 2 5 

τί γὰρ βοὴν ἔστησας ἄγγελον φόβου; 

ΙΟΛΑΟΣ 
Ὰ , - “ΟΣ σ ᾽,:» , 

σὺ πρόσθε ναοῦ τοῦδ᾽ ὅπως βαίης πέλας. 
ΑΛΚΜΗΝΗ 

Ε ἌΝ ς “ “ ὰ 7ὔ ΄ ᾽ 5 “ οὐκ ἥσμεν ἡμεῖς ταῦτα τίς γάρ ἐσθ᾽ ὅδε; 

ΙΟΛΑΟΣ 

ἥκοντα παῖδα παιδὸς ἀγγέλλει σέθεν. 
ΑΛΚΜΗΝΗ 

θ00 ὧ χαῖρε καὶ σὺ τοῖσδε τοῖς ἀγγέλμασιν. 
ἀτὰρ τί χώρᾳ τῆδε προσβαλὼν πόδα 
ποῦ νῦν ἄπεστι; τίς νιν εἶργε συμφορὰ 
σὺν σοὶ φανέντα δεῦρ᾽ ἐμὴν τέρψαι φρένα ; 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

στρατὸν καθίζει τάσσεταί θ᾽ ὃν ἣλθ᾽ ἔχων. 
ΑΛΚΜΗΝΗ 

“ΟΣ ᾽ χ 5. - ἴω ῇ ’ "4 

τοῦδ᾽ οὐκέθ᾽ ἡμῖν τοῦ λόγου μέτεστι δή. 

ΙΟΛΑΟΣ 
΄ ἐξ Ἂ ΘΟ ς “ Μη 5 μέτεστιν" ἡμῶν δ᾽ ἔργον ἱστορεῖν τάδε: 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 
,Ά “ ΄ὔ ο 7 “ 

τί δῆτα βούλει τῶν πεπραγμένων μαθεῖν ; 
ΙΟΛΑΟΣ 

πόσον τι πλῆθος συμμάχων πάρεστ᾽ ἔχων; 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 

Ν , 

πολλούς" ἀριθμὸν δ᾽ ἄλλον οὐκ ἔχω φράσαι. 
ΙΟΛΑΟΣ 

» 3 γυ, 3 , , 670 ἴσασιν, οἶμαι, ταῦτ᾽ ᾿Αθηναίων πρόμοι. 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 

»Ὰ Ν Χ Ν ἘΝ 7 ἴσασι" καὶ δὴ λαιὸν ἕστηκεν κέρας. 
ΙΟΛΑΟΣ 

» δὴ ς 3 » «“ ΄ 

ἤδη γὰρ ὡς εἰς ἔργον ὥπλισται στρατός ; 
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ΤῊΗΕ ΟΗΠΓΌΒΈΝ, ΟΕ ΗΠΕΒΟΌΙΕΝ 

ΔΙΟΜΕΝΑ 

νην {πδη ἰοὺ γαΐϊθο ἃ ΟΥὟ ἱπ-π5 6} ρ [δα] 

ΙΟνΔῦβ 

ΤΠαὶ ποιὰ Ρθεΐονε {Π|5 Τειρ] 6 τϊρ] τ οὉ ἄγαν Πρ. 

ΔΙΟΜΕΝΑ 

ΤῊ 5 ννὰ5 ποῦ πὶ τὴν ὑποιρῇΐ :---πον ὙΠῸ 15 {Π|15 ἢ 

ΙΟΔῦΒ 
Ηδε υυϊηρεῖ! ἐάϊηρς. Πν 505 50. ἴ5. "6 76. 

ΔΙΌΜΕΝᾺ 
Η1] 4150 ἀποὺ ἔον {Π|5 ΤΠ που] την ! 
Βυῖ Πυθίου ἀροεπξ, [ἢ 6 παῖ εὐ ἔοοΐ 
πῃ ἐπἰς απ ἢ-- ὙΠ ετὸ ὃ--ὐναῦ πὰρ παῖ πἰπάουθα Πΐπὶ 
ΕΟ οοτηϊηρ τ ὉΠ ἔπε ὸ ἴο γηακὸ οἷα τΐπο Πδαγ ἢ 

ΗΕΝΟΗΜΑΝ 
ΤῈ ποσὶ πὸ παῖ! Ὀγοιρς πὲ οαπηρ5, ἃ] ΤΆΔ. 5})8}ς 1, 

ΔΙΌΜΕΝΑ 

ΘΌΘΝ τηδίζευ ἀρρουζαϊποίῃ ποὺ ἴο 1η6. 

ΙΟμΑῦ5 

10 ἀοίῃ---τποιρὴ τὴν ρατὲ θῈ ἴο πα 6 ἐπουθοί. 

ΗΕΝΟΗΜΑΝ 

ὙΥΠαῖ ννου]Ἱάϑὲ ἔποι Κπονν ςοποθγηΐηρ ἐπίηρς ΔοΠϊ ον θα ἢ 

ΙΟΑῦΒ 
Ηον ροτϑαΐ ἃ μοβὺ οἵ 411165 παῖ πὲ Ὀτοιπρ ἢ 

ΗΕΝΟΗΜΑΝ 
Μδην : ὑπεῖν ἰα16 Τ οαπποῖΐ {6}} 5ανῈ ἔπι. 

ΙΟΑΌΒ 
ΑἸΙ {πῖ5. 1 γον. ἐπε ομϊεῖς ΑἸΠο πίη Κπον ἢ 

ΗἨΕΝΟΗΜΑΝ 
ΤΠον Κπον : νᾶ, οἢ ὑμῖν Ἰοῦς ΠῈ βἴαπαβ αὐγανεα. 

ΙΟΓΑΌΒ 
Ηδ. ἰ5 πε ποβὲ αἰγεδάν δυτηθα ἴον ἢσῃϊ} 

ΝΟΙ,, ΤΙ. Ἂς 

00.) 
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ἩΡΑΚΛΕΙ͂ΔΑΙ 

ΘΕΡΑΠΩΝ 
Ν ᾿ Ἂ 7 7 « 7 

καὶ δὴ παρῆκται σφάγια τάξεων ἑκάς. 
ΙΟΛΑΟΣ 

» 3. "δ. ΥΩ ᾿ ἴω , πόσον τι δ᾽ ἔστ᾽ ἄπωθεν ᾿Αργεῖον δόρυ; 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 

“ 3 Ψ᾿- ἴω Ν Ν 2 “ 

ὥστ᾽ ἐξορᾶσθαι τὸν στρατηγὸν ἐμφανῶς. 
ΙΟΛΑΟΣ 

τί δρῶντα; μῶν τάσσοντα πολεμίων στίχας; 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 

ον ΚΟΥ ὙΠ ᾿ ἢ ΄ 
ηκάζομεν ταῦτ᾽" οὐ γὰρ ἐξηκούομεν. 
ἀλλ᾽ εἶμ᾽ ἐρήμους δεσπότας τοὐμὸν μέρος 

3 Ἂ , »Ἤ - 

οὐκ ἂν θέλοιμι πολεμίοισι συμβαλεῖν. 

ΙΟΛΑΟΣ 
080 κἄγωγε σὺν σοί: ταὐτὰ γὰρ φροντίξομεν, 

φίλοις παρόντες, ὡς ἔουγμεν, ὠφελεῖν. 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 
δ Ἂς “ “ ᾿ 2 ων ἥκιστα πρὸς σοῦ μῶρον ἣν εἰπεῖν ἔπος. 

ΙΟΛΑΟΣ 
ἣ Χ - 5΄ "5 ,ὔ ΄ ὔ καὶ μὴ μετασχεῖν γ᾽ ἀλκίμου μάχης φίλοις. 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 
3 Μἷ ϑι 05 Μ᾿ “ Ν ’ , 

οὐκ ἔστ᾽ ἐν ὄψει τραῦμα μὴ δρώσης χερός. 

ΙΟΛΑΟΣ 
͵ ᾿] ᾽ 7 Ἃ » Ν 3 5 7, 

τί δ᾽; οὐ θένοιμι κἂν ἐγὼ δι’ ἀσπίδος ; 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 

7 

θένοις ἄν, ἀλλὰ πρόσθεν αὐτὸς ἂν πέσοις. 
ΙΟΛΑΟΣ 

οι Ν “ 

οὐδεὶς ἔμ᾽ ἐχθρῶν προσβλέπων ἀνέξεται. 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 

2 ἣ, [ο “ Ὡῳ 3 ὦ εἰ ,ὔ 

οὐκ ἔστιν, ὦ τᾶν, ἥ ποτ᾽ ἣν ῥώμη σέθεν. 
ΙΟΛΑΟΣ 

ἀλλ᾽ οὖν μαχοῦμαί γ᾽ ἀριθμὸν οὐκ ἐλάσσοσι. 
206 



ΤΗΝ ΓΟἨΗΠΠΌΒΕΝ ΟΕ ΗἨΕΕΟΌΠΠ ΕΒ 

ΗΕΝΘΟΗΜΑΝ 

Υ ρα, πα {πὸ νἹοιίπις γος που {Ππ|ὸ γα Κα, 

Ὑ τοϊαῦςϑ 

Ἀπα αἰθξαπξ ἤονν ΤΣ 5 τπῸ Αὐρῖνο Ρ ΘΑ ἢ 

ΗΕΝΟΗΜΑΝ 
50. {παᾶὖ τῃοῖι θυ] αἴη]ν νηαγοῦ αἰβοθση πε] ΟΠ ΘΕ. 

ΙΟΚΑΟΒ 
αὶ ἀού ἢ ---πλά ϑ α]ς Π6 ἐπ ἐροηθηἾς ΠΠπδς ἢ 

ΗΕΝΟΗΜΑΝ 
50 τη 6 νγὸ ριιθβο ποῦ ρμ]ίη]ν σου! ννῈ Π θᾶ, 
Βιυὲ 1 τιιϑὺ σὸ : 1 μοι] ποὺ ὑπαὶ Ποῖ πη6, 
ΠνΟῸρῚ ἔλα] οὐ πλῖπθ. τὴν ἰογάς 9] ο185}} ΤΠ} 

065. 
ΙΟμΑῦΒ 

Απὰ 1 νἹἢ {Π66 : τὴν ΡῈ ΓΡΟΒ6 5 ἃ5 ἐπῖηθ,--- 
Α5 τηϑϑῦ ἰ5,--οῖο θ6 ὑπευὸ ἀπα Π6ΙΡ τὴν {6 η 649. 

ΗΕΝΟΗΜΑΝ 
Νὰν, πουνῖϑα ννουέῃν {πΠ6 6 μετα 416 ἐκ ! 

ΟΡ ῦΒ 
ΝΟΥ πνουτῃν οἵ μηδ ἴο Π6]ρ ποὺ ἔπ επάς ἴῃ ἤρῃε ! 

ΗΕΝΟΗΜΑΝ 
ΤῊ6 ο]άποθ οδη 468] πὸ υγοιηά, 1 παηα ΞΕἼΚα ποῖ. 

ΙΟΓΑΤΒ 

Ηον ἢ (ὐδηποῖ 1 ν 108] στε ἐΠγοιρ} ἃ 5Π16]4 ἢ 

ΗΈΝΟΗΜΑΝ 
σγηἶτο ἢ---σοα, θα ἔποιυ ἐπ ν 5618 εὐὸ ἔπ θη μϊρηὐοι (Ὰ]]. 

ΙΟΑῦΒ 
ΤΉΘΡΘ 15. ΠῸ 06 5Π4}} ἄδτε ἴο πηδεΐ τηΐηθ Ἔυ68. 

ΗΕΝΟΗΜΑΝ 
ΤΠοῦ Παϑὲ ποῦ, ροοα τὴν Ἰογά, ἐπῖπηθ ο]άδη 5 γε ΠΡΊΠ.. 

ΙΟΑῦΒ 
Υεὺ ἴοοθς ὃν ἰδ]6 ποῖ ἔδννεν ψ1}} 1 ἤρη. 
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ΗΡΑΚΛΕΙ͂ΔΑΙ 

ΘΕΡΑΠΩΝ 
Ν Ν ἈΝ » ΄ ,ὔ 

σμικρὸν τὸ σὸν σήκωμα προστίθης φίλοις. 

ΙΟΛΑΟΣ " 
΄ 7 9 ὍὉν [ο Υ μή τοί μ᾽ ἔρυκε δρᾶν παρεσκευασμένον. 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 
» - ΄ » 

δρᾶν μὲν σύ γ᾽ οὐχ οἷός τε, βούλεσθαι δ᾽ ἴσως. 

ΙΟΛΑΟΣ 
ς δ “ Ψ , ΄ 

ὡς μὴ μενοῦντα τᾶλλα σοι λέγειν πάρα. 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 
πῶς οὖν ὁπλίτης τευχέων ἄτερ φανεῖ; 

ΙΟΛΑΟΣ 

ἔστ᾽ ἐν δόμοισιν ἔνδον αἰχμάλωθ᾽ ὅπλα 
“» : , 

τοῖσδ᾽, οἷσι χρησόμεσθα κἀποδώσομεν 
“ , 

ζῶντες" θανόντας δ᾽ οὐκ ἀπαιτήσει θεός. 
ἀλλ᾽ εἴσιθ᾽ εἴσω κἀπὸ πασσάλων ἑλὼν 

ς 

ἔνεγχ᾽ ὁπλίτην κόσμον ὡς τάχιστά μοι. 
, 

αἰσχρὸν γὰρ οἰκούρημα γίγνεται τόδε, 
λ Ν , Ἁ Ἂν; 7 Ἂ τοὺς μὲν μάχεσθαι, τοὺς δὲ δειλίᾳ μένειν. 

ΧΟΡΟΣ 
[ο [4 , 

λῆμα μὲν οὔπω στόρνυσι χρόνος 
τὸ σόν, ἀλλ᾽ ἡβᾷ: σῶμα δὲ φροῦδον. 
τί πονεῖς ἄλλως ἃ σὲ μὲν βλάψει, 

, 

σμικρὰ δ᾽ ὀνήσει πόλιν ἡμετέραν ; 
χρῆν γνωσιμαχεῖν σὴν ἡλικίαν, 
τὰ δ᾽ ἀμήχαν᾽ ἐᾶν᾽ οὐκ ἔστιν ὅπως 
[γέ 4 , 53 ἥβην κτήσει πάλιν αὖθις. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 
»Ὦ “, , “ “ ΕῚ Μ ΕΥ 

τί χρῆμα μέλλεις σῶν φρενῶν οὐκ ἔνδον ὧν 
λιπεῖν μ᾽ ἔρημον σὺν τέκνοισι τοῖς ἐμοῖς ; 

ΙΟΛΑΟΣ 
ἢ κα . ᾽ ἣν Δ ΤΟΝ ἣ ΄ , 
ἀνδρῶν γὰρ ἀλκή; σοὶ δὲ χρὴ τούτων μέλειν. 



9 υ:. .- 

ΤῊΕ ΟΗΙΌΒΕΝ ΟΕ ΗἨΒΕΟΌΠΕΒ 

ΗΕΝΟΗΜΑΝ 
ϑοδηΐ νυεῖρηῦ ἴηΐο ἔην {6 πα 9᾽ 5616 νυ] ἀπο οασῖ. 690 

ΙονΔῦβ 
ΗΪΠάΕΥ τη ποῖ. Ϊ ἀπ ΨΥ ρἢΐ τ ἴον {πε ἀδεά. 

ΠΒΕΝΟΗΜΑΝ 
Εὸν ἀεεαᾶς πὸ ρονεῦ ἔποι Παϑὺ ;---Παϑὺ ν 1}. ρουοπάποα. 

ΙΟΑΌΒ 
ΤᾺΙΚ δ5 μοι νυν], 50 1 θα 6 ποὺ Ὀϑῃϊηά. 

ΗΕΝΟΗΜΑΝ 
ὙΠ τπδ]]δα τπθὴ Πονν 5Π4}Ὁ Ποῖ τ  γη6 ἃ ἈρΡΕΔΥ ἢ 

ΙΟμΑῦΒ 
ΤΠεγῈ Πδηρ᾽ νυ ἹὉΐη γῸὴ 8 πὸ ἀυτὴβ ας] 6 νυν οι. 
ΤΉΘθ6 ΜΠ] 1 πι56. Δη6, [1 Ἰῖνϑ, γϑϑίοσε :-- 
ΤῊς Οοά ν1}} ποῖ τεαυΐίγα ἐμδιὴ οὗ {δ 5]αΐπ. 
Ῥαϑς που νυ Πϊη, πα ποτ ἐπα ἢδ1]5 ἴα κα ἀοννη. 
Απα θυηρ ψἹἢ σρεαδα ἴο πη6, ὑπαὶ ννδυυ οὐ - ο΄ ΔΓ. 

[Εχτί ΒΈΝΟΗΜΑΝ. 

ΒΘ ΠΑ ἴα] 1ἰ 15-- τῃϊς Ἰοϊξευίηρ αὐ ΠΟμΊ6, το00 
ΤΗδῦ βοῖηε 5Που]α ἤρῃξ. ΘΟΥη6, οΥάν 6 50 ῖ}5, πὰησ ὑΔοΚ' 

ΟΗΟΕῦΒ 
Νοὺ γεῦ τηὰν {πε γϑαῦς 4161} ἔῃν δρίυδ, 

Υουμρ ἰπ Πεαττ, ἐπουρἢ τῃν βἔγεηρὶῃ θὲ ΠΟΊΏΟΤ ' 
γῊν το}} το ἐμίηθ Βατὲ δὰξ ἴα ναΐῃ} 
5128}} Π61}» οὗ {πδ6 Αἴπεπϑ 5Που]α σαΐῃ. 
εἰ {πῖπεὸ ε]α νεὺ θὲ νῖβο, ἃπα τοΐγαϊη 

τόμ ὑπίηρβ ΠΟρΘ᾿ 685 : ποι οαπβδὲ ποὺ ἰηΠευὶΐ 
Υεῦ ἀραΐη {Π6 Ἰἰοβῦ ργόνγεββ οἵ γόσα. 

ΑΙΌΜΕΝΑᾺ 
Ατσὸ ποῖ θοϑίάε ἐπ γβε]}.- τὰὴῆδί, τηδαμηθϑὶ ἐποιι 
Τὸ Ἰδᾶνὸ τὴηὸ πα τὴν οπΠ] ἄγε ὑΠιι5 ον] οσ ἢ 710 

ΙΟΜΑΌΒ 
Ὑγεδ, π|6 πὶ πϑδὲ ἤρσῃΐ.  ΕΟΥ {Π656 τὰυξὲ ποὺ ἰδκα 

τποιρῃΐ. ' 
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ΑΛΚΜΗΝΗ 
’, 5 δ , ὔ “ 3 ᾿ 7 

τί δ᾽; ἣν θάνῃς σύ, πῶς ἐγὼ σωθήσομαι; 
ΙΟΛΑΟΣ 

Ν ΄ Ν - 7 

παιδὸς μελήσει παισὶ τοῖς λελειμμένοις. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 
Ἃ 2 ᾿ ἃ Ἀ , ὰξ , ἣν δ᾽ οὖν, ὃ μὴ γένοιτο, χρήσωνται τύχη; 

ΙΟΛΑΟΣ 
“ΩΦ » , " Ἁ 7 7 

οἵδ᾽ οὐ προδώσουσίν σε, μὴ τρέσῃς, ξένοι. 
ΑΛΚΜΗΝΗ 

Ν 3 

τοσόνδε γάρ τοι θάρσος, οὐδὲν ἄλλ᾽ ἔχω. 
ΙΟΛΑΟΣ 

ν ἈΝ - ΄“ ΘΑ ΟΣ , , καὶ Ζηνὶ τῶν σῶν, οἶδ᾽ ἐγώ, μέλει πόνων. 
ΑΛΚΜΗΝΗ 

εὖ. 
Ζεὺς ἐξ ἐμοῦ μὲν οὐκ ἀκούσεται κακῶς" 
εἰ δ᾽ ἐστὶν ὅσιος αὐτὸς οἶδεν εἰς ἐμέ. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 
Ν » 7 5}: "Ό “Ὁ 7 

πλων μὲν ἤδη τήνδ᾽ ὁρᾷς παντευχίαν. 
φθάνοις δ᾽ ἂν οὐκ ἂν τοῖσδε συγκρύπτων δέμας" 
ὡς ἐγγὺς ἁγών, καὶ μάλιστ᾽ Ἄρης στυγεῖ 

, 2 Ν ’, - 7 

μέλλοντας: εἰ δὲ τευχέων φοβεῖ βάρος, 
νῦν μὲν πορεύου γυμνός, ἐν δὲ τάξεσιν 
κόσμῳ πυκάξου τῷδ᾽" ἐγὼ δ᾽ οἴσω τέως. 

ΙΟΛΑΟΣ 
“ 5" }] νῷ». ᾿ ῇ ΟΕ. 

καλῶς ἔλεξας: ἀλλ᾽ ἐμοὶ πρόχειρ᾽ ἔχων 
τεύχη κόμιζε, χειρὶ δ᾽ ἔνθες ὀξύην, 
λαιὸν τ᾽ ἔπαιρε πῆχυν, εὐθύνων πόδα. 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 
“ Ν ξ , 

ἢ παιδαγωγεῖν γὰρ τὸν ὁπλίτην χρεών ; 
ΙΟΔΑΟΣ 

",ὔ 4 3 δ “ 7 

ὄρνιθος εἵνεκ᾽ ἀσφαλῶς πορευτέον. 
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ΤΗΕ ΟΗΙΠΌΒΕΝ ΟΕ ΗΒΒΟΙΙΕΒ 

ΑΙΟΜΕΝΑ 
Βιυΐ, 1 ποῖ ρου ῖϑῃ, ᾿ονν 5Π.4}1}.1 θὲ βανβά ἢ 

ΙΟΔΌΒ 
ΤῊΝ 5οῃ 5 50ὴ5 νγ ἢ ]0}} ἅτ ᾿θ ς 5114}} σὰσὸ [Ὸ} {πη  ὴ᾿ . 

ἈΙΟΜΕΝᾺ 
Βυὲ τ. αὐἸῖοῖ οὐ ον Ια .---«ὐρηΐ πὰρ ἴο {πεῖ ἢ 

ΙΟΚΑῦΒ 
Οὐ Πορῖς 5Π8}1 ποῖ ἔογβακε ἴῃθθ. Εδξαν ποῦ ἔδοιι. 

ΑΙΌΜΕΝΑ 
Μίης ἢδαν 5 ἰαδὲ οἵαν ἀὺύὸ {Π686: ποόπα εἶδα ἢᾶνε !. 

ΙΟΑῦΒ 
Νὰν, Ζειβ, 1 Κηονν, γοιηθιη θυ τ ἢν ουἹεῖδ, 

ΑΙΌΜΕΝᾺ 
ΑἨΠ! (οἰρὴς Λεαυϊίψ.) 
ΝΟΈνΕΥ οὗ τὴς 5Π8}} 1] ΡῈ οαἱὰ οἵ Ζειιϑ ; 

Βαϊ 5. ΠῈ 7ι5ὺ ἴο τηϑ-τνασα ἢ ΗΠπη561} Κπονβ' : 

᾿ [Ποέϊγος νοϊέμῖη ἐδηιρίε. 
δ- θοῦ ἨΈΝΟΗΜΑΝ, 

ΗΠΕΈΝΟΗΜΑΝ 
79, ποτα μοι βϑθϑὲ ἃ νγΑΥΎΊΟΥ 5 ΘΔ. ΘΟΙρ]Είθ : 720 

Μᾶκε 8]}} βρεεβᾶ ἴο ἐποᾶβε ἴῃ {Π656 τῆν ἔγδιηθ. 
ΤῊε ἤρῃϊ ἰ5 πἰρῆ, ἀπά πιοϑὺ ὑΠ6 δύ αυ-ροα Ἰοάΐες 

Τιοἰξεσοσθ. [έμου ἔδαν {πε ἀυτηοιτ 5 ννεὶρηϊ, 
(ὁ τηδ1]1655 πονν, ἀπ ἴὰρ ἔπθεὲ τη {Π6 τὰ Κ5 

ΤΙ ἘΠἰ5 ἀυτὰν : 1 ἔπθ πη 1] 1 Ὀ6δν ἃ]]. 
ΙΟΑῦΒ 

ἵν 611 Παςῖ ἔποιυ 5αἰά : γνεὺ γϑδάν ἴο πυηε παπά 
Βυΐηρ' ου πε ἃΥΤη5 : δεὖ ἴῃ τηΐηςθ Πᾶπα ἃ ϑρθᾶγ : 

ΒΕΔΓ πρ τὴν ᾿ο ἄστη, ΟΥ̓ θυ ηρ᾽ τὴν δἔθρϑ. 
ΗΈΝΟΗΜΑΝ 

Ηον.. Ἰελ ἂ5 ἃ ΠΠῚ 6 οΠΠ4 {πὶ ππὰπ-αὐτ-ΓΠ15 ! 

ΙΟΑῦΒ 
Εὸν {μὲ Ομ 6 5 βαΐκα ἀπε μη Ὀ] πλσ τητιϑὲ 1 σῸ, “730 



ΗἩΡΑΚΛΕΙ͂ΔΑΙ 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 
᾽ “" “-“ «“ ’ “. 

εἴθ᾽ ἧσθα δυνατὸς δρᾶν ὅσον πρόθυμος εἶ. 
ΙΟΛΑΟΣ 

᾿ ἤ ΄ 

ἔπειγε: λειφθεὶς δεινὰ πείσομαι μάχης. 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 

77 ͵ 5 ΑῚ , “ - 

σύ τοι βραδύνεις, οὐκ ἐγώ, δοκῶν τι δρᾶν. 
ΙΟΛΑΟΣ 

οὔκουν ὁρᾷς μου κῶλον ὡς ἐπείγεται ; ; 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 

«ς “- “ ἿΑ ͵ 

ὁρῶ δοκοῦντα μᾶλλον ἢ σπεύδοντά σε. 
ΙΟΔΑΟΣ 

» »-“" 7 ι ἫΝ 7 5 5 ““ 

οὐ ταῦτα λέξεις, ἡνίκ᾽ ἂν λεύσσης μ᾽ ἐκεῖ. 
ΘΕΡΑΠΩΝ 

,ὔ Ἂ ͵ ἐπεὶ » “ ΄ 

τί δρῶντα ; βουλοίμην δ᾽ ἂν εὐτυχοῦντά γε. 
ΙΟΛΑΟΣ 

δι᾿ ἀσπίδος θείνοντα πολεμίων τινά. 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 

δ “ , 

εἰ δή ποθ᾽ ἥξομέν γε: τοῦτο γὰρ φόβος. 
ΙΟΛΑΟΣ 

φεῦ' 
740 εἴθ᾽, ὦ βραχίων, οἷον ἡβήσαντά σε 

μεμνήμεθ᾽ ἡμεῖς, ἡνίκα ξὺν Ἡρακλεῖ 
Σπάρτην ἐπόρθεις, σύμμαχος γένοιό μοι 
τοιοῦτος" οἷος ἂν τροπὴν ᾿ὐρυσθέως 
θείμην' ἐπεί τοι καὶ κακὸς μένειν δόρυ. 
ἔστιν δ᾽ ἐν ὄλβῳ καὶ τόδ᾽ οὐκ ὀρθῶς ἔ ἔχον, 
εὐψυχίας δόκησις" ̓ οἰόμεσθα γὰρ 
τὸν εὐτυχοῦντα πάντ᾽ ἐπίστασθαι καλῶς. 

ΧΟΡΟΣ 

γᾶ καὶ παννύχιος σελάνα στρβεῖαν 
καὶ λαμπρόταται θεοῦ 

780 φαεσίμβροτοι αὐγαί, 
ἀγγελίαν μοι ἐνέγκαιτ'" 



ἐς. δ΄“. 

ΤῊΒ ΟἬΗΠΠΜΌΒΕΝ ΟἹ ΗἩΒΕΟΌ ΕΝ 

ΗΕΝΟΗΜΑΝ 
οι] ἃ ποῖ ψνετὶ οἴγοηρ ἴο 40, ἀ5 ποι τὶ [αϊη ! 

ΙΟνΔῦΒ 
Οχ !--νοοῦ, {1 ΡῈ Ἰαρραγαὰ ἴον ὑπὸ ἔγαν ! 

ΗΕΝΟΗΜΑΝ 
Νοῖ 1, Ραΐ ποῖ ἀτὲ σον, νη. ἀγθαπι δῖ ρου ουτημ 66. 

ΙΟΑῦΒ 
ϑεδοῦ ποι ποὺ πον Ομ γα σρθδα τὴν [11π}05 ἢ 

ΗΕΝΟΗΜΑΝ 
Μοζτε {πῖπο πη ρΊ πη ηρ 566 1 τηδη ἢν ϑρεθά. 

ΙΟΓ ΑΒ 
ΤΠοῖι 5141} ποῦ ον 50 ψΠθη ἔποιι βθοβῦ τη6 ἔπογε-- 

ΠΕΝΟΗΜΑΝ 
Αομϊονίηρ νυ δὶ ἢ--Ἰ αϊη ψου]Ἱά 5εὲ ἴῃν ὑὐϊαμρῃ ! 

ΙΟνΑῦΒ 
Θτη τ ηρ᾽ 50Π16 ΓὈΘμΔη, νϑᾶ, οἰθαν ἐΠγοιρῚ {Πς 5Π 1614. 

ΗΕΝΟΗΜΑΝ 
1 νὰ νἱῃ ἐνοὺ ὑπιςΠον,---[ῃἰς 1 ἀοιυθέ. 

ΙΟΑῦΒ 
γγου]ά, Ο πΐπα ἅυτη, ὑπαΐ, ἃς 1 64}}] ἴο τϊπα 
ΤῊνΥ γουηρσ σἰγεηρίῃ, με ποι ἀϊάϑὺ τ Ἠδγου]ες 
ϑτηἶϊζε ϑ'ραγία, 50 ῃ ἃ ΠΕΙΡΟῚ ἀπῖἴο τη6 
Ποὺ ψου]άϑὺ θεοοηε  Ηον τσ Πν νγοῦ]Ἱα 1 τουῦὶ 
Ἐλαγ υϑίμειι5- --οὐάν θη Πα ἴο 0146 {πε βρθᾶγ ! 
ἢ Πρ δϑίαϊε 15 Π1|5 ἀδ] αβίοη ΠηΚοά, 
Εσεραΐε ον οουταρο ΠΙΡΉ : ΓῸΥ 501} νγε ἀθθηη 
ΤΠαὶ ΠῈ ὙΠῸ Ργόβρογεῦῃ Καονγεῖῃ 411 {πη σ5 νν Ε]]. 

[Εχεοιοι ἢ 

ΘΗΟΕῦΞ 
(έν. 1) 

Ἑδγίη !-- Μοομ, ν ΠΙΟἢ τοῖσι δὲ {πὸ Πνϑοιν πἰρση!-- 
Ο ρσ]ογίοιι5 γϑαϊΐδποῦ ς 

ΟΥ̓ Ηἴμι ψνῆο σίνεςἢ τηογία]ς Πρῃΐ, 
ΕἼΔ5}) ἐϊάϊη δ πηΐο πη6 ! 
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ΗΡΑΚΛΒΕΙ͂ΔΑΙ 

ἰαχήσατε δ᾽ οὐρανῷ 
καὶ παρὰ θρόνον ἀρχέταν, 

“ » ον ᾽ ΄ 

'γλαυκᾶς τ᾽ ἐν ᾿Αθάνας. 
μέλλω τᾶς πατριώτιδος γᾶς, 

, ἌΓ Ν ΄ 

μέλλω καὶ ὑπὲρ δόμων, 
ἱκέτας ὑποδεχθείς, 
κίνδυνον πολιῷ τεμεῖν σιδάρῳ. 

δεινὸν μὲν πόλιν ὡς Μυκήνας ἀντ. α 
Τ600 εὐδαίμονα καὶ δορὸς 

πολυαίνετον ἀλκᾷ 
μῆνιν ἐμᾷ “αθονὶ κεύθειν' 
κακὸν δ᾽, ὦ πόλις, εἰ ξένους 
ἱκτῆρας παραδώσομεν 
κελεύσμασιν Ἀργους. 
Ζεύς μοι σύμμαχος, οὐ φοβοῦμαι, 
Ζεύς μοι χάριν ἐνδίκως 
ἔχει: οὔποτε θνατῶν 
ἥσσονες παρ᾽ ἐμοὶ θεοὶ φανοῦνται. 

710 ἀλλ᾽, ὦ πότνια, σὸν γὰρ οὖδας στρ. β' 
γᾶς, σὸν καὶ πόλις, ἃς σὺ μάτηρ 
δέσποινά τε καὶ φύλαξ, 
πόρευσον ἄλλᾳ τὸν οὐ δικαίως 
τᾷδ᾽ ἐπάγοντα ̓ δορυσσοῦν 
στρατὸν ᾿Αργόθεν' οὐ γὰρ ἐμᾷ γ᾽ ἀρετᾷ 
δίκαιός εἰμ᾽ ἐκπεσεῖν μελάθρων. 
Σ 7 ΄ ἐν Ι] 

ἐπεί σοι πολύθυστος αἰεὶ ἀντ. β 
Ν ’ ᾽ ἃ 4 

τιμὰ κραίνεται, οὐδὲ λάθει 
μηνῶν φθινὰς ἁ ἁμέρα, 

780 νέων τ᾽ ἀοιδαὶ χορῶν τε μολπαί. 

1 ΤΙ ἀοτῇ : ἔον ΜΡ, ποτ᾽ ἂν εἴτ᾽ ἐμοῦ. 

314 



ΑΞ  Σ 

ΤῊΒ ΟΗΙΠΌΒΕΝ ΟΕ ΗἩΒΕΟΘΓΠΒΩ 

δῃσαΐξ Ὁ] ρἢ αρ Ἐπγοαρἢ Πεανθπ᾿ 5 ΘΧΡΔΏΒΙΟΗ, 
ρ ἴο ἐπε τῆγομε οὗ 411 χηδπ᾽ 5 Του, 

[Π ἴο »γευτ-ονεα Αὐἰμομα 5 πιδηϑίοῃ ! 
Τ [ῸΣ τὴν Ἰα Πα ἅτ θα 016 - αἰ ρ ι, 
Αὐνάν θα ον δαὶ! ἀπα Ποιης ἐοὸ ἤρ ε, 

ΤῸ 5ῃθαν [ῃγοιΡ ἢ ἀλΠρῸ ἢ [ἢ  ονογα, 
ΕῸν τὶρηΐ οἵ βαποῦιατγυ. 

ι)νυθδα ρϑυῖ], ἐπα Μνυοεπας-ἴοννη- - (ληι. 1) 
ΤῊ τηϊρηῖν Ρθυγρ, ἤοβε Παπά 

Τῆς ννάθ πνου]α ἐῃγοιρἢ Πα] Θρεδυ- τ πονγη,. 
ΝΌΣΒΘ. ψ τά ἢ ἀραϊποῦ τὴν Ἰἰδηᾷ ! 

Υεὶ 5ῃδιηθ, Ὁ 5ῃδιηθ, νγεῦε ἐῃίπε, ἴν εἰΐν, 
ΠῚ νὰ υηιβῦ γἱ6]4 ἴο Αὐρος᾽ Πεϑί 

ΘαΡΡΙ]Π δηΐς,---ρ ἔδυ τητιϑῦ οαϑὲ οαδ μὲν .... 
Ζευβ σμδιηρίομϑβ πη6 ; 1 ἐγεδᾶ ἔδασ. ἄονη : 
Ζεδιβ᾽ ἔανοιι" ἰ5 τὴν σὶρ, τὴν ΟἸΌΨΗ : 

[ἢ γηΐηδ δβδἔΐθειῃ ἀθονε ἐπε ΒΙοςὶ 
ΝΈΟΥ 5Π8]] τηογία]ς οἰαπῇ. 

᾿ (δὲν. 2) 
Βιιύ, Ὁ Θιδδῃ, - ἴον Οὐ 501], ἔῸΣ ΟἿ οἷἷν ἰ5 {ῃΐηθ, 

Απαὰ ἴο {πεε θὲ ννὰ ρίνεη-- 
Ὁ οἷν Μοίπει, οὐν ΜΙβέγεβο, Ο ῬΥδσοΥ ΠΙνίηο. 

θη ἀεβϑρίβου οἵ πεάνεῃ, 
γηο ἔτομι Αὐρὸς Ὀγΐηρδ 5ῇου η-Γ5 ἢ οὗ ΒΡΘΑΤΘῚ 

ὈΡΟΠ ΠΊ6, [ΟΠ ΠῚ6 
(Πᾶβ6 αἵ "-- πο 500} σπεγάοη Παΐἢ Τρ ῃξθοιις 655 

Α5 ΠιῸΠπ) Βοιηδ ἰο θὲ ἀτχίνεη ! 
(λπι. 32) 

Εον ἐῃδ βδουῆςο- Ποιμὰρο ἰς Το μ ογθα ἐπδὸ ἃν 6 
ὙΠ θη {ΠῸ τποπὲῃ υραπθίῃ, θυϊη σΊη.» 

ὙΠῸ ἄν ἤδη γουηρ νοΐοϑς ἰὸ ἐπδ 6 οῆδηὶ ἐπὲ Ιὰγ, 
Ἤδη ἐπε ἀληςεῦς ἅγὸ βἰπρίηρ,, 

τ00 

1τὺ 
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ΗΡΑΚΛΒΡΕΙ͂ΔΑΙ 

5 3'..5 3, "8 

ἀνεμόεντι δ᾽ ἐπ᾽ ὄχθῳ 
ὀλολύγματα παννυχίοις ὑπὸ παρ- 
θένων ἰαχεῖ ποδῶν κρότοισιν. 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 
δέσποινα, μύθους σοί τε συντομωτάτους 

΄ ᾽ ,, Ἂ , ΄ κλύειν ἐμοί τε τῷδε καλλίστους φέρω. 
νικῶμεν ἐχθροὺς καὶ τροπαῖ᾽ ἱδρύεται 
παντευχίαν ἔχοντα πολεμίων σέθεν. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 
ὦ φίλταθ᾽, ἥδε σ᾽ ἡμέρα διήλασεν 
ἠλευθερῶσθαι τοῖσδε τοῖς ἀγγέλμασιν. 
μιᾶς δέ μ᾽ οὔπω συμφορᾶς ἐλευθεροῖς: 

ῇ Ἁ " “ ἉᾺ 4. 3.Ἁἣ , 
φόβος γὰρ εἴ μοι ζῶσιν οὺς ἐγὼ θέλω. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 
“εἰ , - ῇ 

ζῶσιν μέγιστόν γ᾽ εὐκλεεῖς κατὰ στρατόν. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 
« Ν , 3 Ψ, 1 ἢ" 

ο μὲν γέρων οὖν ἔστιν ᾿όλεως ἔτι ; 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 
μάλιστα" πράξας δ᾽ ἐκ θεῶν κάλλιστα δή. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 
7 ΕΝ “ Ν » ,ὔ τί δ᾽ ἔστι ; μῶν τι κεδνὸν ἠγωνίζετο ; 

ΘΕΡΑΠΩΝ 
[4 Υ͂ δι. ῇ, “ Ψ. νέος μεθέστηκ᾽ ἐκ γέροντος αὖθις αὖ. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 
θαυμάστ᾽ ἔλεξας: ἀλλά σ᾽ εὐτυχῆ φίλων 
μάχης ἀγῶνα πρῶτον ἀγγεῖλαι θέλω. 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 
εἷς μου λόγος σοι πάντα σημανεῖ τάδε. 
ἐπεὶ “γὰρ ἀλλήλοισιν ὁπλίτην στρατὸν 

κατὰ στόμ᾽ ἐκτείνοντες ἀντετάξαμεν, 
ἐκβὰς τεθρίππων Ὕλλος ἁρμάτων πόδα 



ΤῊΗΕ (ἨΠΏΒΕΝ ΟΕ ΗΕΗΟΠΙ(Ε 

γγπθὴ πὸ ἱπα- πα θα ἢ}}} 1} {πὸ δαὶ οὐ {ΠῚ 
σαποὶηρ [ ἀκηοίπρ; 

γος ἔδεὶ οἵ αϊν. οἷν]ς Πγοὰρἢ {Ππ|ὸ πἰρ]- 9 901) 
Απὰ νυ» ο]δα οΥ͵65, 15 ΥἹηρίηρ. 

ΑΠΌΜΕΝᾺ ΘΟ 5 αϑαῖν οἱ ΟΓ᾽ ἐδ ἑθηιρίθ. "μον ΒΕΒΥ ΝΥ. 
ΒΕΗΥΑΝΤ 

Μη Πβέγθϑϑ, Γ Ὀυῖηρ' {ΠπΠ6 6 ἐϊαάϊηρς ρμαβϑίηρ' Ὀγτοῦ 
Το ἢδαν, ἃ ραβϑίπρ' ἔα]ν ῸΣ τὸ ἴο {6Ε]]}. 
Οὐ ἔοες ἅτ ϑηγζίθη : {πΌΡ ἢ ]6 5 ΠΟΥ ἅγ6 γϑαγϑα 
Ηππηρ νυ ἱὉἢ νὰν - αυη δ θ5 οἵ {Π]η6 ΘΠ 165. 

ΔΙΌΜΕΝΑ 
)6ν ἔποπα, ἐΠὶς ἀαν παῖ υτοιυρἢς ἐπ ν ΘΟ ν ΟΥΆΠ 6 
Ετοι θοπάαρο, ἴον {πὸ ταάϊηος ἔποιῖι παϑὲ Ὀγοι σης. 
Υεὺ Ὸμ οπ6 1}] ποὺ νοΐ ποὺ ἔγεθβϑῦ τη6--- 
δὰν τοὺπο ίηνρ ἔΠοβε 1 ἰονε, 1 νεῖ πεν Ἰΐνε. 

ΒΕΕΨΑΝΤ 
ΤΊδν ᾿ἶνε, ἰὴ 411} {πΠ6 Ποβὲ τηοϑβὲ Πὶσἢ- το πουποδά. 

: ΔΙΌΜΕΝΑ 

ΤῊΘ οἱα τᾶ [οἰδι9---ἰἶνο5 μὲ νεῖ: 

ΒΕΒΥΑΝΤ ς 
ει, ἃπα Ὀν Ηδανθη᾿ 5 6 ]Ρ παῖῃ ἄοπο οἹουϊοιβῖὶν. 

ΑΙΌΜΕΝΑ 
ΥΥδμαΐ 15 1 }- αίῃ δ νυγουρῃξ φουπα Κηϊρσ εν ἀδθὰ : 

ΒΕΒΥΑΆΝΤ 
Ηε ἴτοιη ἂῃ οἱ τθδη ἢδῖῃ Ὀδοομηδ ἃ νοῦΐῃ. 

ΑΙΌΜΕΝΑ 
Μαγνεὶβ ἔποι βρεακοβῦ: γεὺ 1 ργὰν ὑπεεὲ {6 }} 
ΕἸἰγϑῦ πον ἐπε ἢσῃῃὶ ννὰβ νἱοΐουν ΤῸ} οὐν ἔγ] 6 Πα. 

ΒΕΒΥΑΝΤ 
Ομ6 5ΡεΈθ ἢ οἵ τηΐπα 5Π4}}] ςεἰ ἔουξ ἢ 4}} ἴο ἔπεα. 
ὙΥΉδη Βοβὺ ἀραϊηβὶ Ποβὺ νγὰ δα τϑηρσϑα {Π6 αὐγὰν 
ΟΥ̓ τηϑη-αὐ-υτὴβ ἔδγ-ϑ γειοῃϊηρ ἔθος ἴο ἕδος, 
ΤΠδη ἤροτη ἢἰβ ομαγίοῖ Ην 5 ̓ ᾿σῃξεα ἄοννῃ. 
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Μ“ “ » Ψ. ’ ἔστη μέσοισιν ἐν μεταιχμίοις δορός. 
Ε΄ ο γα, ὁ 53 ἜΤ ἃ ΕῚ ,7ὔ 

κἄπειτ᾽ ἔλεξεν" ὦ στρατήγ᾽ ὃς ᾿Αργόθεν 
« 7 7 - ᾽ ΒᾺΨ ἥκεις, τί τήνδε γαῖαν οὐκ εἰάσαμεν ; 

Ν Χ 3 ᾽ Ν ᾿ » Ν καὶ τὰς Μυκήνας οὐδὲν ἐργάσει κακὸν 
» Ἁ ΄ ᾽ αισνὟ Χ , ῇ 

. ἀνδρὸς στερήσας" ἀλλ᾽ ἐμοὶ μόνος μόνῳ 
μάχην συνάψας, ἢ κτανὼν ἄγου λαβὼν 
τοὺς Ἡρακλείους παῖδας, ἢ θανὼν ἐμοὶ 
τιμὰς πατρῴους καὶ δόμους ἔ ἔχειν ἄφες. 
στρατὸς δ᾽ ἐπηνεσ᾽, εἴς τ᾽ ἀπαλλαγὰς πόνων 
καλῶς λελέχθαι μῦθον εἴς τ᾽ εὐψυχίαν. 
ὁ δ᾽ οὔτε τοὺς κλύοντας αἰδεσθεὶς λόγων 
οὔτ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ δειλίαν στρατηγὸς ὦν, 
ἐλθεῖν ἐτόλμησ᾽ ἐγγὺς ἀλκίμου δορός, 
ἀλλ᾽ ἣν κάκιστος" εἶτα τοιοῦτος. γεγὼς 
τοὺς Ἡρακλείους ἦλθε δουλώσων γόνους. 
“ 5 Υλλος μὲν οὖν ἀπῴώχετ᾽ εἰς ταξιν πάλιν' 
μάντεις δ᾽, ἐπειδὴ μονομάχου δι᾽ ἀσπίδος 
διαλλαγὰς ἔγνωσαν οὐ τελουμένας, 
ἔσφαζον, οὐκ ἔμελλον, ἀλλ᾽ ἀφίεσαν 
λαιμῶν Ἱ βροτείων 1 εὐθὺς οὔριον φόνον' 
οἱ δ᾽ ἅρματ᾽ εἰσέβαινον, οἱ δ᾽ ὑπ᾽ ἀσπίδων 
πλευροῖς ἔκρυπτον πλεύρ᾽" ᾿Αθηναίων δ᾽ ἄναξ 
στρατῷ παρήγγειλ᾽ οἷα χρὴ τὸν εὐγενῆ: 
ὦ ξυμπολῖται, τῇ τε βοσκούσῃ χθονὶ 
καὶ τῇ τεκούσῃ νῦν τιν᾽ ἀρκέσαι χρεών. 
ὁ δ᾽ αὖ τό τ᾽ ἼΑργος μὴ καταισχῦναι θέλειν 
καὶ τὰς Μυκήνας συμμάχους ἐλίσσετο. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐσήμην ̓ ὄρθιον Τυρσηνικῇ 
σάλπιγγι καὶ συνῆψαν ἀλλήλοις μάχην, 
πόσον τιν᾽ αὐχεῖς πάταγον ἀσπίδων βρέμειν, 

τ Αἢ ἘΠΠΠΚΟΙν ννογα ποθ. Ῥαΐθν βϑυρροϑύβ βοτείων. 



ΤῊΕ (ἨΠΙΌΕΕΝ ΟΕ ἩΒΕΟΓῈΕΒ 

Απάὰ χϊάνναν κ[οοά νεΐνν δι {πὸ 5ρεα δ η- π65, 
Απάὰ οὐἱδά, “Ὁ οαρίδμι οἵ {πὸ ποῖ, ψνῆο Παϑ σοι ς 

Εγο Αὐροβ, ΠΟ ἴὍγ δ Θράγὸ ννο ποῖ {Π|5 ἰδ ἢ 
ἴ,ο, 1 ποῖ νὸν Μνοθπὰς οὗ ὁη6 ΤΔΠ, 
Ναιρῆςϊ 5841} ἔποιι ἢυγς ΠΟΥ :- ΘΟ 6. ΠΟΥ͂Ν, Π8}} 0 ΠΠ18}] 
ΕἸρμ τποὰ ἢ τὸ : 80, 5ἰανίηρ, ᾿θδα ἀννὰν 
Ηφγου] δ 5᾽ 50η5 ; ΟΥ̓́, ΔΠΙΩρ,, ἴεανε ἴοὸ πιὸ 
Μν ἔλεον 5 ποηοιν ἃ πα] Π4}}ς τὸ παν πα ΠΟ] ἃ. 810 

ΕΥ̓ ρὰ {πὸ πο ςῃουξθα, οοιπξιηρ }}15. νν6}} αἱ 
ον νδ]οι ἀπ [ῸΓ τος ἔγομ ας} 6-ἴο 1} : 
Υεῖ δ, ππϑῃδηγϑα ἴον ἔπει ἐπαὶ πραγ ἔῃ οΠΆ] ] δηρο. 
Απάὰ ἢἰβ οὐ σον Γ 66, νᾶγ- Ποῦ που ρ ἢΠῈ 6 δ. 
1Ἰλαγεα ποῦ ἄγαν πὶρὴ ἐΠ6 ὀϑϑὰν οὐ νϑ]ου 5 ΘΡΘΆΓ, 
Βυΐ ννὰβ 566. οσᾶνθῃ. Ἀπα {15 ἀαϑίαγα υνυεῖοῃ 
(δπιδ ἴοὸ δηϑίανο {Π6 5οη5 οἵ Ηδσοι]θ8 ! 
50 ἴο {πε γσᾶηκ ἃραῖη ννεπὶ Ην]]5 ὈΔΟΚ : 
Απα {δ ρυϊεϑῖβ, Κπουηρ πον παῖ ἐπα οἵ 516 
Ποῦ] ποῦ Ὀν οἰα5ἢ οἵ οπαμπηρίομ 5}16145 θὲ αἰζαϊηθαά. 820 
1)1ἃ Ξδουῆςσε, ποὺ ζαυτθα, θὰ οἰγαϊσῃξζνναν 
ΞΡΙΠΠεα ἔγου ἐπὸ ν᾽ ἐπ᾽ ἐῃχοαῖς ἐπῈ ἀυϑρίοίοιις Ὀ]οοά. 

ΤΉδη τηοιππηΐρα {ῆθϑε ποῖ" σατο: ὑπεῖν 9} 16] 4-ὙἸπὴς 
ἐποβα 

Βεΐογε ἐμοὶ Ὀοάϊδθς οαθὲ. Βυΐ ΑΥἰΠδης᾽ Κίηρ' 
Οὐἱεα ἴο ἢϊς ποβ, ἂς. ῃίσῃς-θοση ΟΠ! ζαϊη 9Πῃοα]ὰ : 
“ (απ γντηθη. πονν σττιϑὺ ΘΔ 0 ἢ ὁΠ6 ρμἷαν {Π6 τηδη 
ΕὸΥ {πϊ5 απ ἐμαὶ παῖ θοῦ 6 ἀηα πυγξαγεα Ὠίτη ἢ 
ΤῊΘ ψΉ16 ἐμαὶ οἴπεὺ ρῥγανεα 15 Ὀας]6- «ἱὰ 

Τὸ ῬτΌΟΚ ποῖ 5Ππάπιε ἴοὸ ΑΥρῸβ πᾶ Μνοεπδε. 
Βιιξ γ᾿ Πεπ ἐπε Τιυβοδη ἐσυταρεῖ σαγε ἐπε βἰρτι 830 
ΗἸρΉ- “νην, πα {ΠεῈ ννᾶγ-οβῖβ οἰδβῃδα ἴῃ ἢσῃέ, 
Ηον τϊρηΐν ἃ οὐ 5} οἵ θθοΚ]οῖς ἐπππάεγεα ἐπεη--- 
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πόσον τινὰ στενωγμὸν οἰμωγήν θ᾽ ὁμοῦ ; 
τὰ πρῶτα μέν νυν πίτυλος ᾿Αργείου δορὸς 
ἐρρήξαθ᾽ ἡμᾶς" εἶτ᾽ ἐχώρησαν πάλιν. 
τὸ δεύτερον δὲ ποὺς ἐπαλλαχθεὶς ποδί, 
ἀνὴρ δ᾽ ἐπ᾽ “ἀνδρὶ στὰς ἐκαρτέρει μάχῃ" 
πολλοὶ δ᾽ ἔπιπτον, ἦν δὲ δύο κελεύσματα" "ἃ 
ὦ τὰς ᾿Αθήνας --- ὦ τὸν ᾿Αργείων γύην 
σπείροντες---οὐκ ἀρήξετ᾽ αἰσχύνην πόλει ; 
μόλις δὲ πάντα δρῶντες οὐκ ἄτερ πόνων 
ἐτρεψάμεσθ᾽ ᾿Δργεῖον εἰς φυγὴν δόρυ. 
κἀνταῦθ᾽ ὁ πρέσβυς ὕλλον ἐξορμώμενον 
ἰδών, ὀρέξας ἱκέτευσε δεξιὰν 
Ἰόλαος ἐμβῆσαί νιν ἵππειον δίφρον. 
λαβὼν δὲ χερσὶν ἡνίας ὐρυσθέως 
πώλοις ἐπεῖχε. τἀπὸ τοῦδ᾽ ἤδη κλύων 
λέγοιμ᾽ ἂν ἄλλων, δεῦρο δ᾽ αὐτὸς εἰσιδών. 
Παλληνίδος γὰρ σεμνὸν ἐκπερῶν πάγον 
δίας ᾿Αθᾶνας, ἅρμ᾽ ἰδὼν Εὐρυσθέως, 
ἠράσαθ᾽ " Ἤβ᾽η Ζηνί θ᾽, ἡμέραν μίαν 
νέος γενέσθαι ΤΗΣ δίκην 
ἐχθρούς: κλύειν δὴ θαύματος πάρεστί σοι. 
δισσὼ γὰρ ἀστέρ᾽ ἱππικοῖς ἐπὶ ζυγοῖς 
σταθέντ᾽ ἔκρυψαν ἅρμα λυγαίῳ νέφει" 
σὸν δὴ λέγουσι παῖδά ἐὰ οἱ σοφώτεροι 
Ἥβην θ᾽: ὁ δ᾽ ὄρφνης ἐκ δυσαιθρίου νέων 
βραχιόνων. ἔδειξεν. ἡβητὴν τύπον. 
αἱρεῖ δ᾽ ὁ κλεινὸς Ἰόλεως Εὐρυσθέως 
τέτρωρον ἅρμα πρὸς πέτραις Σκειρωνίσι. 
δεσμοῖς τε δήσας χεῖρας ἀκροθίνιον 
κάλλιστον ἥκει τὸν στρατηλάτην ἄγων 

1 Θιπάογῇ: ἴον ΜΚ. τοῦ κελεύσματος. 



ΤΗΕ (ἩἨΠΌΒΝΕΝ ΘΕ ἨἩΒΕΟΠΙΕΒ 

᾿Π κ᾿ Ὁ {ποῖ ἢ Πα τα] πίποιι. συλ ἀπε 
5016 Κ!} 

Αἵ ἤγϑὲ ὑπὸ ομδοῦ οὐ {Π6, Αὐρῖνο 506 ὰ 
Βυγϑῦ ΤΠπγοιρ ἢ οἷν" τη Κ5 : {Πδ6 πὶ σάν ἔπ ν θδοΚ ἀραΐη, 
Αποη ἔοοῦ οἰοοά ἴῃ σγάρρὶο Ἰοοκοα ψττἢ Τοοῦ, 
Μδη ἔγοητίηρ τηὰῃ, Πᾶν α- νυ δῦ! ηρ ἴῃ {ΠῸ ἔγαν : 
Βαϑί, ἔαϑε πον [61]. ΟΠ θεοὺς Ἔν εΥ ἀηϑυν σε οἤθουο--- 
“ ἘΠ ]οὺβ ἴῃ Αἰπθης Γ᾿“ ΤΊΠ]εΥς οἵ {Πε Ἰαπά 
ΟΥ̓ Αὐρὸς !--““ ἔἸῸΠῚ αἸ5Π ΠΟΙ 5άνὸ νου" ἴον ἢ 540 
1 υὐξευτηοϑὺ ἐπα θάνοι ΔΠ4 ΞΕΥΌΠΡ᾽ 5 Γ8 1 
ϑολγοο τὰ πο ννὸ ἀπο ἢϊρηῖ {πε Αὐσίνε 506 Δ . 

ΤΗδνθαῖ οἱ ά Τοἰπιιβ, την Κη ν ΠΘΥῈ 
Ἀγ ]1ὺ5 ἘΠπαυροα οη, Ψ ΊΓ οὐ οιγεῖο πο παπά θοϑοιρῇ 
Ταῦ πὸ νοι] ςοὺ ἢΪπ ΟΝ. ἃ ΘΟ. ΘΟ ΟΣ, 
ΤΉ δη {ΠῸ τοΐης σγαϑροα πο, ἔπε πὶ {πὸ οἰθεάς ΠῈ σροά 
Αἴευ Ἐπισυϑῦπθις. ΑἸ] {πὸ γοϑὲ 1 τ6}} 
Εγοι οὐ θ᾽ Π1ρ5: {Π6 ἔουτηον ΤΠϊηρθ 1 οανν. 
ον, ἃ5. 6 ρμαϑβεα θενομα Ρδ]] πε 5 ΗΠῚ 
ϑεαογεα ἴο ῬΆ]1]85, βρυίπηρ Εαγνϑ δ ιϑ᾽ ΘΔΥ 850 
Ηε ριᾶνϑα ἴο Ζειβ ἀπα Ηερε, ἔῸΣ οπα ἄδν 
Τὸ θὲ ππϑάδ νοὰηρ, ἃπα νυ θὰ κ {Π6 νϑηρσθᾶηοα ἦτ 
Οη ἴοεϑ :- -- πον 5Π4}Ὁ0 που ἤΠΘΔῚ ἃ τηΐγ8 16. 
ΕῸΣ ὕννο δἴδύβ γεϑζεα οἡ {πῸ ἐμαγϊοῖ-οΚε, 
Απα ἰπἴο σίοοιμι οἵ 5ϑῆδαδονν ἴἤγενν ὑΠῸ οδυ : 
Απά {ἢε6β6, αἰνίπϑὺβ θα, γε Ὲ ἤν σγοαῦ 50} 
Απα Ηερο. Τπεη ἔτομ οὐΐ ἐπαῦ τη γΚΥ σ]ΟΟΠῚ 
Ηε ἢδϑηῃεά.---ἃ γουΐῃ, νυ ἢ ταὶ σην- που] 6 αὶ ΥΊη5 ! 

Ἀπα ρσ]Ἱογίοιιβ [οαὰ5 ονευΐοοκ 
Βν {πε ϑεϊγοπίαη ἤοοκϑ Εασ νϑυΠοιιβθ᾽ ΟΔΓ. 860 
Ηε Παίῃ θοιμηὰ ἢἰ5 Βαμα ν ἢ σγνοβ, πα Παῖῃ γοϊανηθα 
Βυϊησίηρσ ἔΠ6 στόν οὗ νἱοΐογν, ὑπαὺ οἤϊοῦ 



810 

δ8ὲ0 

ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΊ 

Τὸν ὄλβιον πάροιθε: τῇ δὲ νῦν τύχῃ 
βροτοῖς ἅπασι λαμπρὰ κηρύσσει μαθεῖν, 
τὸν εὐτυχεῖν δοκοῦντα μὴ ζηλοῦν, πρὶν ἂν 
θανόντ᾽ Χο τίς" ὡς ἐφήμεροι τύχαι. 

ΧΟΡΟΣ 
ὦ Ζεῦ τροπαῖε, νῦν ἐμοὶ δεινοῦ φόβου 
ἐλεύθερον πάρεστιν ἣμαρ εἰσιδεῖν. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 
ὧ Ζεῦ, χρόνῳ μὲν τἄμ᾽ ἐπεσκέψω κακά, 
χάριν δ᾽ ὅμως σοι τῶν πεπραγμένων ἔχω" 
καὶ παῖδα τὸν ἐμὸν πρόσθεν οὐ δοκοῦσ᾽ ἐγὼ 
θεοῖς ὁμιλεῖν νῦν ἐπίσταμαι σαφῶς. 
ὦ τέκνα, νῦν δὴ νῦν ἐλεύθεροι πόνων, 
ἐλεύθεροι δὲ τοῦ κακῶς ὀλουμένου 
Εὐρυσθέως ἔσεσθε καὶ πόλιν πατρὸς 
ὄψεσθε, κλήρους δ᾽ ἐμβατεύσετε χθονός, 
καὶ θεοῖς πατρῴοις θύσεθ᾽, ὧν ἀπειργμένοι 
ξένοι πλανήτην εἴχετ᾽ ἄθλιον βίον. 
ἀτὰρ τί κεύθων Ἰόλεως σοφόν ποτε 
Εὐρυσθέως ἐφείσαθ᾽ ὥστε μὴ κτανεῖν ; 
λέξον" παρ᾽ ἡμῖν μὲν γὰρ οὐ σοφὸν τόδε, 
ἐχθροὺς λαβόντα μὴ ἀποτίσασθαι δίκην. 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 
τὸ σὸν προτιμῶν, ὥς νιν ὀφθαλμοῖς ἴδοις 
ἁλόντα ' καὶ σῇ δεσποτούμενον χερί. 
οὐ μὴν ἑκόντα γ᾽ αὐτόν, ἀλλὰ πρὸς βίαν 
ἔξευξ᾽ ἀνάγκῃ" καὶ γὰρ οὐκ ἐβούλετο 
ζῶν εἰς σὸν ἐλθεῖν ὄμμα καὶ δοῦναι δίκην. 
ἀλλ᾽, ὧ γεραιά, χαῖρε καὶ μέμνησό μοι 

ὃ πρῶτον εἶπας, ἡνίκ᾽ ἠρχόμην λόγου, 

Ηϑοϊμιβοθίῃ : ἴον. ΜϑΝ, κρατοῦντα. ΒΘΙΒΙςθ, κρατοῦσα. 



ΤῊΝ ΟΗΠΙΌΒΕΝ ΟΕ ΗΒΕΟΌΕΒ 

50 ῬΥΟΘΡΟγοιΣ πος θα Ὁ θν Πἶ5 [ἅτ {Π15 ἂν 

(Ἴδαν ννανηηρ ἴθ 4}} θῖν 6 ΡῈ} 15}. 6.1} 
ὁ δνν ποῖ {πὸ βϑοιηϊηρ-Ὀγαπμαΐθ, ΘΓ 
Ηε ἀϊδ. οἴηοθ ἔογξιο ἀπ τ} ᾿ς ἃ ἐἁν. 

ΓΗΟΘΗῦΒ 

Ο νἱοΐουν- νου Ζειιβ, πονν 8. 1Ὁ τ ]η6 
ΤῸ 566 ἃ ἀἂν ἤρου ἀἀγκ ἔδαν αἰβθηςῃγ 16 ! 

ΑἸΟΜΕΝΑ 

Ζεδι5, ἰΙατθ οἢ τΐη6 αἰ] λίθου Παςὺ ποι Ἰοοκεά ; 
Υδὺ ὑπὰπκ 1 {πὸ ἴον 411 ἐπαῦ τοι παςὶ νυ γοιρ τ, 5870 
Νον Κπον 1 οἵ ἃ συγεῖν ἐπαΐ τὴν 50} 

᾿ν  ]] δῖ τ Οοάς :-- αὐτὸ {Πϊ5 1 ἐπουρ ποῖ 90. 
Ο οἰ] άγθπ, πον, ν θὰ πον ΠΌΤ ἔγο}]6 ἔγδο, 
Απα ΠῸἢῚ Ἐυν ἔνε τς ἀοοπηδα ἴο ἃ ἀαϑίαγα᾽ ς ἄδαίῃ, 

Εγδο 5Π4}} γε δε, ἘΠΑΝ 566 ψοιμ" ἘΠ ον 5 οἷόν, 
Απᾶ ἱγεδᾷ 1πῸ Ιοῖ οἵ γον" που ϊζαποο, 
Απὰ 5δουῆοε ἴο γο ιν" ΕΠ οΥς Οοάς, ΠΌΤ ἡν ΠΟΠῚ΄ 
Βαμπηθα νὰ πᾶνε Κπον ἃ ὐοδδι Πομγθ] 685 ΠΠ  . 
Βυΐξ ἔρον νυ ῃαὺ νϑ]εα ννῖβε ραγροςα [οἰδις 
Ηδαῖ! βραγεα Ευγνϑίμειβ, ὑπαὶ ἢ6 εν Πΐπ πού, 880 
ΤῸ}} ; ἴῸΥ ἴῃ οὐἱ οἰσῃξ ποϊῃΐηρ υνῖβε ἰς ἐῃϊς 
Τὸ οαρίαγε ἔθος ἀπα ποῖ γϑαυῖζο ἐπ 6] υγοηρ. 

ΒΕΒΥΑΝΤ 
ΟΥ̓ τπουρῆϊ ἔον {πεα, ἐμαὺ μῖπῃ {Πῖπο ονεβ τϊσηΐ 566 
ΗεἸὰ ἴῃ ἐν ρονευ, ἀπα βυθ]εοῖ το ἐΠϊπης Παπά. 
Ηε θοννεὰ δίτη ᾿πϑαΐῃ {πε γόκε οὗ βίσοπρ' οοπϑίγαϊηΐ 
50ΓῈ Ἰοΐῃ ἕο σομηθ, ἴῸΥ πονῖβθ Πα ἀεϑισδα 
Τανϊηρ ἴο πηϑθεὺ [Πῖπε ἐγα ἃπα ἕαβῖε ἔν νεπρεδηοε. 
Ἄγε Ε]], σγαν απ6εη : ἔογρεῖ ποῦ ἐπαΐ ννῃ] ἢ οὐϑὲ 
ΤΠοῖ ϑαἰαςὲ το τηθ ΉΘη 1 θερδη τὴν ἰ8]6. 

323 
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ΗΡΑΚΛΕΙ͂ΔΑΙ 

ἐλευθερώσειν μ᾽: ἐν δὲ τοῖς τοιοῖσδε Χρὴ 
ἀψευδὲς εἶναὶ τοῖσι γενναίοις στόμα. 

ΧΟΡΟΣ 
ἐμοὶ χορὸς μὲν ἡδύς, εἰ λέγεια στρ. α΄ 
λωτοῦ χάρις ἐνὶ δαιτί, 
εἴη δ᾽ εὔχαρις ᾿Αφροδίτα: 
τερπνὸν δέ τι καὶ φίλων ἄρ᾽ 
εὐτυχίαν ἰδέσθαι 
τῶν πάρος οὐ δοκούντων. 
πολλὰ γὰρ τίκτει 
Μοῖρα τελεσσιδώτειρ᾽ 
Αἰών τε Κρόνου παῖς. 

ἔχεις ὁδόν τιν᾽, ὦ πόλις, δίκαιον" ἀντ. α΄ 
οὐ χρή ποτε τοῦδ᾽ ἀφέσθαι, 
τιμᾶν θεούς" ὁ δὲ μή σε φάσκων 
ἐγγὺς μανιῶν ἐλαύνει, 
δεικνυμένων ἐλέγχων 
τῶνδ᾽: ἐπίσημα γάρ τοι 
θεὸς παραγγέλλει, 
τῶν ἀδίκων παραιρῶν 
φρονήματος ἀεί. 

ἔστιν ἐν οὐρανῷ βεβακὼς στρ, ἢ 
τεὸς γόνος, ὦ γεραιά: 
φεύγω λόγον ὡς τὸν “Αὐδα 
δόμον κατέβα, πυρὸς 
δεινᾷ φλογὶ σῶμα δαισθείς" 
Ἥβας τ’ ἐρατὸν χροΐζει 
λέχος χρυσέαν κατ᾽ αὐλάν. 
ὦ Ὑμέναιε, δισσοὺς 
παῖδας Διὸς ἠξίωσας. 



ΤῊΝ (ἨΠΠΙΘΗΕΝ ΟΕ ΗΒΕΟΌΠΕΣ 

Μάᾶκο πὴθ ἤπδα μὰ ἢ [Ὁγ, ἐοι  πρ᾽ σᾺΘὨ]ΠκῈ θΟΟΙ5, 890 
ΤῊΘ Ἰὴρ5 τπδὲ Ἰδὲ ποὺ "νεβῦ θθϑθθπὶ ἐπ ΠΟΡ]6. [Εχἱ. 

ΓΗΟΗῦ 8 
(ιν. 1) 

ὄν εθῦ ἴο πὴ ἴ5 {Π6 ἄδπος, νυ ἤ θη οἸ]θαν- ρελ]πρ; 
Εἴηρ ὑπ ἤπιος ο᾽δὺ [Πδ νυΐπε, 

Απὰ ψν ἤθη Τονα οοιηθὲἢ βυν θῖν ἰη-σἐθα]ησ ̓  
Υϑἃ, ἀη4 ρ]ποβς 5 τη Ϊη6 - 

1Ὸ ἸΟΟΚ οὴ τὴν ἀθὰν ὁπ 65 ν"6]]-τίηρ 
ὙΠ ἢ αἰογείϊηηε νγεῦα ΠΕ] δα ἴπ ἀδϑραϊηρ. 
Μδὴν Ὀ]ββίηρς αξε δοιῃθῖῃ οη-θδαυίηρ,, 
ὙΠ Βου ΤΊπη6 ραοθ ἢ οἢ, ὈΥΪηρίηρ; Πϑα]ηρ, 

ΟΥοποβ᾽ οβρυίηρ ἀἰνίπο. 900 

[ἢ Ἰαδύϊοθ, τὴν ἰαηά, τῃν ρᾶΐῃ Π δ ῃ : (Δπι. 1) 
ΤΗῖς ἢν ὁγοόνῃ γ]6]4 ἴο πόμα, 

ΤΠδς ποι ἔδατοϑι ἐπε αοάᾶς: ψηῸ ἀδηίθίῃ, 
Ιηἴο πηϑάπϑϑς δίῃ σι. 

1.0, νν»αὺ βἰρῃ ἰ5 γδυθα]εθα Ὁ. ἃ [οΚθῃ, 
Ηον ἐῃδ ρυῖάε οἵ σνυσοηρ- ἄθεος ἰ5 ὈΤΌΚΘῚ 
Ἐνθυτῆογθ, ον ἐο- ἀν δὲ Οοά Θροκεῃ, 
Ηον; {ἢε νοΐῖοε οἵ Οτηπίροξεποε οὐἱεὶῃ 

Ιὴ {πε ἀεεάς ἢ Βαίῃ ἄοπε! 

. Ηε Βαίῃ αϊδά ποῖ !--ἰὁ πεάνεη παῖ σίςθη (ϑέ».. 3) 910 
ΤῊν ϑβοίοῃ, »υδὺ ἀπ 66 η. 

ΤῈ]] ἢγ6 πόνεῖ ἐμαὶ Ηδάος᾽ ἀΐπη ΡΓΒΟ 
Ηἰς Ἰοπρ' Ποπγα μαΐῃ βεεῃ ! 

Νὰν, ἢδ βοαγδα ἐῃγοιρὴ ἐπὸ ἤδλπιθς Ἰεαρίηρ τοις 
ἢΐη ; 

Απα ἢ Πομποῦν ἐπὸ ΡΟ 5Ὰ]- σοα ΓΟ Π δα Πίηι. 
ἈΑπᾶ ἴο Ηεθε ψ Π Πἢ Ἰονθ- ΠηΚς Π6 θουπά Ὁ ΔΞΑ͂Ν 
Δ ευιδ᾽ 50ὴ ἴο Ζειιβ᾽ ἀδιρηξεν,. ὑἤογὸ σΠ ςίθη 

Ηφανοη 5. ΠΆ}Π]}5  Ἰ σο] 4-5Π 6 η. 
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ἨΗἩΡΑΚΛΕΙ͂ΔΑΙ 

συμφέρεται τὰ πολλὰ πολλοῖς" ἀντ. β΄ 
καὶ γὰρ πατρὶ τῶνδ᾽ ᾿Αθάναν 
λέγουσ᾽ ἐπίκουρον εἶναι, 
καὶ τούσδε θεᾶς πόλις 
καὶ λαὸς ἔσωσε κείνας, 
ἔσχεν δ᾽ ὕβριν ἀνδρός, ᾧ θυ- 
μὸς ἦν πρὸ δίκας βίαιος. 
μήποτ᾽ ἐμοὶ “φρόνημα 
ψυχά τ᾽ ἀκόρεστος εἴη. 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
΄ » ς [4] 7 ᾽ 3: ΕἾ ᾽ ΄ 

δέσποιν᾽, ορᾷς μὲν, ἀλλ᾿ ὅμως εἰρήσεται, 

Εὐρυσθέα σοι τόνδ᾽ ἄγοντες ἥκομεν, 
ἄελπτον ὄψιν, τῷδέ τ᾽ οὐχ ἧσσον τύχην" 
οὐ “γάρ ποτ᾽ ηὔχει χεῖρας ἵξεσθαι σέθεν, 
ὅτ᾽ ἐκ Μυκηνῶν πολυπόνῳ σὺν ἀσπίδι 
ἔστειχε μεῖζον τῆς δίκης φρονῶν, πόλιν 

’ ᾿] ᾿ ᾿] Ἂ λ ᾽ ͵ 

πέρσων ᾿Αθάνας. ἀλλὰ τὴν ἐναντίαν 
δαίμων ἔθηκε καὶ μετέστησεν τύχην. 
Ὕλλος μὲν οὖν ὅ τ᾽ ἐσθλὸς ᾿Ιόλεως βρέτας 
Διὸς τροπαίου καλλίνικον ἵστασαν" 
᾿ Χ Ν Χ Ν , ϑι Ὁ, ΄ δ. ἊΣ 

ἐμοὶ δὲ πρὸς σὲ τόνδ᾽ ἐπιστέλλουσ᾽ ἄγειν, 
, 7, Χ ΜΌΝ » Ν » σ΄ 

τέρψαι θέλοντες σὴν φρέν᾽- ἐκ γὰρ εὐτυχοῦς 
ἥδιστον ἐχθρὸν ἄνδρα δυστυχοῦνθ᾽ ὁρᾶν. 

Ἴ ΑΛΚΜΗΝΗ 

ὦ μῖσος, ἥκεις; ; εἷλέ σ᾽ ἡ Δίκη χρόνῳ; 
πρῶτον μὲν οὖν μοι δεῦρ᾽ ἐπίστρεψον κάρα 
καὶ τλῆθι τοὺς σοὺς προσβλέπειν ἐναντίον 
ἐχθρούς: Κρατεῖ γὰρ νῦν γε κοὐ κρατεῖς ἔτι. 
ἐκεῖνος εἶ σύ, βούλομαι γὰρ εἰδέναι, 
ὃς πολλὰ μὲν τὸν ὄνθ᾽ ὅπου ᾽στὶ νῦν ἐμὸν 



ΤΗΝ (ἩἨΠΌΒΕΝ ΟΕ ΗἩΒΒΟΌΠΕΒ 

Ηον οἵξ "ὲ |{{π᾿5 οἴγαπαβ ᾿ητουννϑθα ! (4πι. 2) 
ΟΥ̓ Αὐμεπᾶ, πθὴ 8ἂν, 090 

νγὰ5 ὑΠ θῖν δἰγθ ἴῃ Πασα δι ρΥ5 6 ϑϑϑιθα ; 
Απα {πὲ οἷὐν {Πὶ5 ἀν, 

Απά {πῸ [ΟἸΚ οὔ ὑπαὶ (οαάθο5 μαΐῃ ϑανεὰ ὑπ εμι. 
Απᾷ Πα οὐτρεα Π νοβε Ὀ]οο- δὲ Πα ογανεὰ 

{Π 6}, 
ὙΠ οβο ὑνγάπην ἔαϊη Πα δηϑανοϑα {Π 61]. 
Ιὴ τὴν ὁδῖιθθ ΠΟΘΙ ργ46 θῈ δη]οῖεα 

Τηϑαῦαΐε 1 Ργον. 

πίον ΜΕΒΒΕΝΘΈΗ τ ἢ σπαγας ἰσακῖιν ΕΥΒΥΒΤΗΕῸΒ 15 
οΠαϊης. 

ΜΕΒΒΕΝΘΈΗ 
Ο ᾳαδεη. ποι σοὔϑί,-- -γοῦ 5Π4]} 1 »ὲὲ το0]4. -- 
Γοδαϊηρσ αν βίδα ἀπο {Π 6 6 νγῈ ΘΟΙ]6, 

Α 5ἰρῃϊβ ἀπῃορεα, νυ] ἢ πο ἐσ πὸ Ἰοοκοα 5ῃοιϊα πὰρ, 930 
ΠΟ πε᾿ ἐσύ μΒαά ἐποιυρῆηΐξ ἴο 11] ᾿πΐο {Πϊπηὸ παπάς, 
θη το Μνοθπδο νν ἢ ναϑὺ 9516] 64-οϑθὰν 
Ηδε τπᾶγοῃδα, Πἰ5 ῥυ 6 ΟΘΥ 5016 6 βοδυίηρ ΠΙΡΉ, 
Τὸ ουἶζα οὐ Αἴῆθης. Βαΐ οὐἵ ἀδϑίϊηϊες 
Εογίαπε τενευβεά, δηα σπδηροα ἴἤσθηη. ἢϊς ῸΓ Οἴγ5. 
Ην]]5 1 ΘΕ πα νϑ] ]δηΐ Το] αι 
Ἐαϊβίηρ {Π6 ν]οΐογν-τορἢν πἀπίο Ζειι ; 
Βιυΐ της πεν ομάσρὸ ἴο Ὀγίηρ ὑΠ]ς τὰ ἰὼ ὑπ δς, 
Βείηρ ἔαϊη ἴο ο]δα Πϊπὲὸ Πδαγὲ ἢ ῸΣ ᾿Εἰ5 τηοβὺ ϑυνεεῖ 
Τὸ 5εὲ ἃ ἴοε {ὐπσηρῃαπξ οποα Ὀγουσἢΐ Ἰονν. 940 

ἈΠΟΜΕΝᾺ 
Τα  Ποα ν τεῖος, αὐτῷ οὐ ἢ {πίε αὖ ας Παῖῃ 

ἔγάρρεα {πε ! 
Νὰν ἵπεη, ἤγεὺ πτη ποῖ ΠΙΓΠουνναγ {Πῖηὸ Ποδά, 
Απα ἄατγο ἴο Ἰοοὸκ {πῖπεὸ ἐπ μἶθ5 ἴῃ ἐπε ἔδεε. 
Νὼὸ τοῦὸ σὺ ποῖ {πὸ πιᾶσίθσ, αὐ πὸ [ἢ γᾺ]]} ! 
Αὐτῷ ποῖ Πε--[ὁν 1 νου] θὲ εεσγεπεά.-- 
ὙΠ αϊαβὺ ργδβιιης ἴο ἰοδα {Πῖηὸ οὐγαρ 65, 
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οοὺ ΄ ,ὔ Ων ΚΟΥ ΕΝΟΝ τ 5 , 

παῖδ᾽ ἠξίωσας, ὦ πανοῦργ᾽, ἐφυβρίσαι; 
- Ψ,. 

τί γὰρ σὺ κεῖνον οὐκ ἔτλης καθυβρίσαι; 
ἃ Ν ὙΓῸΡ ἴω 

ὃς καὶ παρ᾽ “Αιδην ζῶντά νιν κατήγαγες, 
Ὁ“ ΄ ΄ 5.Γ2 ψ, “ ὕδρας λέοντάς τ᾽ ἐξαπολλύναι λέγων 

, “ ἂ, 

ἔπεμπες. ἄλλα δ᾽ οἵ ἐμηχανῶ κακὰ 
“ Ν Ἂν, “ " , 

σιγῶ: μακρὸς γὰρ μῦθος ἂν γένουτό μοι. 
κοὐκ ἤρκεσέν σοι ταῦτα τολμῆσαι μόνον, 
ἀλλ᾽ ἐξ ἁπάσης κἀμὲ καὶ τέκν᾽ “Ελλάδος 

{ὦ , 

ἤλαυνες ἱκέτας δαιμόνων καθημένους, 
» “ » τοὺς μὲν γέροντας, τοὺς δὲ νηπίους ἔτι. 

» ᾽ 8 », ἃ ΄ 3..." ΄ ἀλλ᾽ ηὗρες ἄνδρας καὶ πόλισμ᾽ ἐλεύθερον, 
͵ - - “- 

οἵ σ᾽ οὐκ ἔδεισαν δεῖ σε κατθανεῖν κακῶς, 
“ “- "Α καὶ κερδανεῖς ἅπαντα: χρῆν γὰρ οὐχ ἅπαξ 

’ 

θνήσκειν σὲ πολλὰ πήματ᾽ ἐξειργασμένον. 
ΧΟΡΟΣ 

» Μ ») ᾿ Ν 4 “Ὁ 

οὐκ ἔστ᾽ ἀνυστὸν τόνδε σοι κατακτανεῖν. 

ΑΓΓΕΛΟΣ τ 
», “ΑΝ ) Ν ͵ὕ δ, 

ἄλλως ἄρ᾽ αὐτὸν αἰχμάλωτον εἵλομεν. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 
Μἷῇ Ν Ἂς ͵ὕ , Ν "» ᾽ 

εἴργει δὲ δὴ τίς τόνδε μὴ θανεῖν νόμος ; 
ΧΟΡΟΣ 

τοῖς τῆσδε χώρας προστάταισιν οὐ δοκεῖ. 
ΑΛΚΜΗΝΗ 

Ῥ Ἁ , “-“ 

τί δὴ τόδ᾽; ἐχθροὺς τοισίδ᾽ οὐ καλὸν κτανεῖν; 

ΧΟΡΟΣ 
᾿] .“ ᾽ν “ 3.7 2160 Ρ] » 

οὐχ ὅντιν᾽ ἄν γε ζῶνθ᾽ ἕλωσιν ἐν μάχῃ. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 
Χ ον , ΜΡ 

καὶ ταῦτα δόξανθ᾽ “λλος ἐξηνέσχετο; 

ΧΟΡΟΣ 
-“ ἊΨ ᾿] ὔ “ »“ ) » “ ὔ 

χρῆν δ᾽ αὐτόν, οἶμαι, τῇδ᾽ ἀπιστῆσαι χθονί; 

ΑΛΚΜΗΝΗ 
χρῆν τόνδε μὴ ζῆν μηδ᾽ ἔτ᾽ εἰσορᾶν φάος. 



ΤῊ (ἬΠΟΒΕΝ ΟΕ ΗἩΒΕΟΌΠΕΒ 

(ΔΙῚ, ΟΝ τὴν 501--ὐ Π 650 πον 6 "ΡῈ ἢ 
ΕῸΥ ψν ῃεγοίη αἰ οι ποῖ ἔδρα το οαΐγαρε Ὠΐπι, 
ὙἘηὸ αϊάξε το Ηδάοθϑς βρθϑα ἢίπη ᾿ἰνίπρ ἀον, 
Ἰ)1ας5ὲ βεπα πΐμν, θ᾽ άϊηρ Πἴμ ἀδοῖγον πες Ην ἀγὰ5 950 
Απᾶ Ἰίοης ὃ ΑἹ] {πὸ {15 ἔμοι ἀἰάςι ἀονῖθε 
Ιπᾶῖηὲ ποῖ, ἔον πὲ ἴ]6 να ἃ}} ἴοο Ἰοῃρ. 
ΝΟΥ γεΐ βῃ!ςοα {Πδὸ ΤΠ15 ἀ]οπὸ ἴο ἀᾶγὲ : 
Βυΐ τοι 411] Η 6]]ὰς πὸ πα υἰπὸ ας} ποι ᾿ 
5111 Βυιηξ, ἐποιρἢ σα ρρ] απῦ τὸ {πε οας νε οαΐ, 
ΤΉ 56 οἰσίοκοη ἴῃ γϑᾷγβ, ἔΠοθεὲ 116 οΠ]Πάγεη ψεῖ. 
Βυΐ πηθη, ἀπ ἃ ἔγεε οἷΐν, παβῦ ἔποιι ἔου πη, 
ὙΥΉΙΘῊ ἔδασγοα ἐπεὲ ποῖ. Νον αἴθ ἐπε ἀαρίατα᾽ 5 ἀδαίῃ. 
Υδῦ 15 τῆν ἀθδίῃ 411] σαίῃ : ἔποιι οὐρ τ᾽ δῦ ἴο αἷς 
Νοῖ ομὲ ἀθαΐῃ, γνῆὸ παδὲ ὑυτοιρην {Π]ς ππδ 014. 9600 

ΓΗΟΘΗἙ 

[Ὁ τὰν ποῦ θὲ ὑπαὶ ποι 5ῃου]ςὲ σαν {Π|5 τηδῃ ! 

ΜΕΒΒΕΝΘΕΗΝ 
(ἀρτίνε ἴῃ να ἔπε ἤᾶνε να ἴδε Πΐηι! 

ΔΙΟΜΕΝΑ 
Ρυηθὸ ννῆδὺ ἰὰνν πο] δίῃ Πΐπ ἔσομαι ἀθαὶῃ ἢ 

ΓΗΟΗῦΒ 
Τὺ ΡΙδάβοῖῃ ποὺ {πες σα] 5 οἵ τὶς Ἰα πα. 

ΔΙΌΜΕΝΑ 

Ηον ---ο {Ππ656 οοπηΐ ᾿ὖ 5ῃδτηθ ἴο σὰν πεῖν ἔρεϑ ἢ 

ΓΗΟΘΕῦΒ 
Υ6ὰ, 516 ἃ5 {πα γϑῆανε ἰδ θη ἴῃ ἤρῃξ πη5]ΐῃ. 

ΑΙΟΜΕΝᾺΑ 

Αν' 50 ἢ--ὠαηά {Π|5 {πεῖν ἄοομι παῖ ἢ Η γ]]5 Ὀγοοκεά ἢ 

(ΗΟΘΕῦ5 
5ΠουΪα πο, ἐογβοοῖ!, ἠεἴν {Πϊ5 πα τοι 5 1} Ὁ 

ΔΙΌΜΕΝΑ 
Πε 5ποι] πὸ ποτὰ πᾶνε ᾿νε. πον σε επ ἐπε Πρ ἢ ϊ. 

729 
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ΗΡΑΚΛΕΙ͂ΔΑΙ ; 

ΧΟΡΟΣ 
δ ; 5» ’ὔ “ 3 Ν᾽. “ 

τότ᾽ ἠδικήθη πρῶτον οὐ θανὼν ὅδε. 
ΑΛΚΜΗΝΗ 

» ἄδοικ. Ἅ » Ν ᾿ Ἃ “ ͵ οὔκουν ἔτ᾽ ἐστὶν ἐν καλῷ δοῦναι δίκην; 
ΧΟΡΟΣ 

» “Ὁ [ν δ) Υ; 

οὐκ ἔστι τοῦτον ὅστις ἂν κατακτάνοι. 
ΑΛΚΜΗΝΗ 

» , Ἁ 59.5Ὁ φ ν 

ἔγωγε: καίτοι φημὶ κἀμ᾽ εἶναί τινα. 
ΧΟΡΟΣ 

πολλὴν ἄρ᾽ ἕξεις μέμψιν, εἰ δράσεις τόδε. 
ΑΛΚΜΗΝΗ 

“- , ͵ 

φιλῶ πόλιν τήνδ᾽ οὐδὲν ἀντιλεκτέον. 
τοῦτον δ᾽, ἐπείπερ χεῖρας ἦλθεν εἰς ἐμάς, 
οὐκ ἔστι θνητῶν ὅστις ἐξαιρήσεται. 
πρὸς ταῦτα τὴν θρασεῖαν ὅστις ἂν θέλῃ 
καὶ τὴν φρονοῦσαν μεῖζον ἢ γυναῖκα χρὴ 
λέξει: τὸ δ᾽ ἔργον τοῦτ᾽ ἐμοὶ πεπράξεται. 3 

ΧΟΡΟΣ 
δεινόν τι καὶ συγγνωστόν, ὦ γύναι, σ᾽ ἔχει 
μῖσος πρὸς ἄνδρα τόνδε, γιγνώσκω καλῶς. 

ΕΥ̓ΡΥΣΘΕΥΣ 
΄ ΄ 5: ΄ ΄ ΄ 

γύναι, σάφ᾽ ἴσθι μή με θωπεύσοντώ σε, 
3. Ὁ» Ν [ 3 “- “ 7 

μηδ᾽ ἄλλο μηδὲν τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι 
λέξονθ᾽ ὅθεν χρὴ δειλίαν ὀφλεῖν τινα. 
ἐγὼ δὲ νεῖκος. οὐχ ἑκὼν τόδ᾽ ἠράμην' 
ἤδη γε σοὶ μὲν αὐτανέψιος ἢ γεγώς, 
τῷ σῷ δὲ παιδὶ συγγενὴς Ἡρακλέει. 
ἀλλ᾽ εἴτ᾽ ἔχρῃξον εἴτε μή, θεὸς γὰρ ἣν, 

Ἥρα με κάμνειν τήνδ᾽ ἔθηκε τὴν νόσον. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐκείνῳ δυσμένειαν ἠράμην 
κἄγνων ἀγῶνα τόνδ᾽ ἀγωνιούμενος, 
πολλῶν σοφιστὴς πημάτων ἐγυγνόμην 



ἸῊΒ ΟἨΠΜΌΒΕΝ ΟΕ ἩΡΒΟΓΠΝΒ 

ΘΗΟΘΗΒ 
ΤΠοῖ ν ἂς ΒῈ ντοηροά.--ἰο αἷς ποῦ αὖ ἀπε ἢγϑί. 910 

ΔΙΌΜΕΝΑ 
50 {πδ ὕννεσα Ἰπδὺ πὸ συγ νοηροϑᾶηςε νεῖ. 

ΠΗΟΘΗῦ 5 

Νοπὸ ἰ5 ὑπότο, ποόπο, νου μΡὰδ Πΐπι πον ἴὸ ἄἀθαι}.. 

ΔΙΌΜΕΝΑ 

ΤΠαΐὶ 11 1-- ςφοηθ οη6 ἰ δοοοιπηΐ τ ν 561}. 

ἙΓΗΟΘΗΒ 

ΤΠοῖι 51 πανὸ Ὀἱζῖου ὈΪαιηε, 1 {Π|5 ποῖ (0. 

ΑΙΟΜΕΝᾺ 

ΤΊονε {Πϊ5 οἷτν ἢ ἰοῦ πὸ δὴ σα βὰν : 

Βαυῖΐ, σἴποθ Ἐπὶς ψυϑίοῃ παῖ οολπα ἰπίο της Παπα5. 

ἘΠ τὲ ἰς οὗ τηογἕαϊς πη Ὲ 5Π4}} ὑ] ποῖ πῖπὰ ὑπεηςε. 

ὙΥΠογοΐοτο νη Μ. 1] 951|2}1] γα }} οα {πὸ ὀνευρο]ά, 

Οἱ πον ὑπαὶ πυγϑϑα ἔον νουᾶπ ἐπουρῃϊς ἴοο ἢ - 

Υεῖ 95Π8}1 {π|5 ἀδεα ὃν πὴὸ "ὲ Ῥτοισηΐ ἴο μᾶ85. οϑ0 

ΠΗΘΕῦΚ 
Α ἔδαυία] μαϊγεά, νεὺ ἃ τἱσῃίδοιβ, 4 6 6, 

ΤΠοῖι Παβὲ ἀραϊηδῦ ὉΠϊ5 ταὰπ, Γκπονν [ὉΠ] νι 6}}. 

ΕΥΒΥΞΤΗΕῦΒ 
ψουδ, Ὀ6 5ιτὸ ΤΠ Ψ}1Π] ποὺ οὐἴπρα ἴο πες. 
ΝΟΥ αἴΐον ἀν νον μία, ἴο ϑᾶνο 
Μν [πἴε, ψ Πδποα σον τάϊος τηϊρσηϊ οἴαῖπ τὴν ΠΔ1η6. 

Υεῖ οἵ τὰν νν1}} ἐΠὶ5 ἔδπα 1 το Κ ποῖ τρ. 
Ι Κηεν τῆν 561} θΟΥ οομπϑίη ππΐο {πΠεε, 
᾿Απᾶ Κίπριαπ ἀπο Ηδγοι!ος ἢν 501}. 
Βυΐ, νου] 1 οΥ πο, ᾿ἔνναὰβ φανθη ὑπαΐ ὑΠγιδῦ Π16 ΟἹ : 

Ηφθτὰ τ ἢ {Π|5 αἰπτοϊίο θαυγάο πε πο. 290 

Βιΐ ψν Πεη 1 Πα τὰάε ΠΙπ ΟΠ 6 1116 ΘΠΘΙΨ, 

Απᾶ Κπὸν ἐπαὶ 1 νοῦ νυσεϑῖϊε οαὐ {Π|5 σἰσιία. 

Πλονίβου 1 θεοδιης οἵ πλὴν ΒΡ 1115. 

ῳ) ω 
"», 
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ΗΡΑΚΛΕΙ͂ΔΑΙ 

καὶ πόλλ᾽ ἔτικτον, νυκτὶ συνθακῶν ἀεί, 
ὅπως διώσας καὶ κατακτείνας ἐμοὺς 
ἐχθροὺς τὸ λοιπὸν μὴ συνοικοίην φόβῳ, 
εἰδὼς μὲν οὐκ ἀριθμὸν ἀλλ᾽ ἐτητύμως 
ἄνδρ᾽ ὄντα τὸν σὸν παῖδα" καὶ “γὰρ ἐχθρὸς ὧν 
ἀκούσεται τά γ᾽ ἐσθλὰ χρηστὸς ὧν ἀνήρ. 
κείνου δ᾽ ἀπαλλαχθέντος οὐκ ἐχρῆν μ᾽ ἄρα 
μισούμενον πρὸς τῶνδε καὶ ξυνειδότα 
ἔχθραν πατρῴαν, πάντα κινῆσαι πέτρον, 
κτείνοντα κἀκβάλλοντα καὶ “τεχνώμενον ; 
τοιαῦτα δρῶντι τἄμ᾽ ἐγέγνετ᾽ “ἀσφαλῆ. 
οὔκουν σύ γ᾽ ἂν λαχοῦσα τὰς ἐμὰς τύχας 
ἐχθροῦ λέοντος δυσμενῆ βλαστήματα 
ἤλαυνες ἂν κακοῖσιν, ἀλλὰ σωφρόνως 
εἴασας οἰκεῖν ΓΑργος ; οὔτιν᾽ ἂν πίθοις. 
νῦν οὖν ἐπειδή μ᾽ οὐ διώλεσαν τότε 
πρόθυμον ὄντα, τοῖσιν “Ελλήνων νόμοις 
οὐχ ἁγνός εἰμι τῷ κτανόντι κατθανών' 
πόλις δ᾽ ἀφῆκε σωφρονοῦσα, τὸν θεὸν 
μεῖξον τίουσα τῆς ἐμῆς ἔχθρας πολύ. 
ἅ Ἣ εἶπας ἀντήκουσας' ἐντεῦθεν δὲ χρὴ 
τὸν προστρόπαιον τόν τε γενναῖον καλεῖν. 
οὕτω γε μέντοι τἄμ᾽ ἔχει: θανεῖν μὲν οὐ 
χρήζω, λιπὼν δ᾽ ἂν οὐδὲν ἀχθοίμην βίον. 

ΧΟΡΟΣ 
παραινέσαι σοι σμικρόν, ᾿Αλκμήνη, θέλω, 
τὸν ἄνδρ᾽ ἀφεῖναι τόνδ᾽, ἐπεὶ πόλει δοκεῖ. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 
, }] ᾿ ; , ΄, 

τί δ᾽, ἢν θάνῃ τε καὶ πόλει πιθώμεθα; 

ΧΟΡΟΣ 
Ν. [οἱ 3 ἢ " “ ΟΣ» “ ΄ 

τὰ λῷστ᾽ ἂν εἴη" πῶς τάδ᾽ οὖν γενήσεται; 

ΜΘ ΟΚΊΘ αι ; ἴον ΜΙ , ἀναλαβοῦσα. 



“ΨΥΨΊΎ  ψψσυυνσ. . ΡΨ 

ΤΗΕ ΟΗΠΙΏΒΝΕΝ ΟΕ ΗΒΕΟΠΙ ΕΒ 

Ανγὸ βοποϑιαίηρ--- ΝΊρΡἢ 51} θγ, πα σοι 56 66] χπ 

Ηον 1 νϊρ}ῦ βοατίον ἀπα ἰδϑῖνον τὴν [Ὁ65, 
Απάᾶ πᾶανὲ ὑποποοίογι ἢ ἴον Πποιβοιηαΐο ΓΡΆΥ ΠΟ ΠΊΟΥΘ. 

- Κπονῖηρ [ἢν 505 πὸ οἰρῆθν, θα ἃ ΤηΔ 
Ι͂ὴ νεῦν ἀδθὰ ; ἔοσ. ἐποιρὴ ἢ 6 τὴν ἴθο. 
Ῥγαΐβθε 5Π4}} πὸ ᾶνθ. ἃ νϑὺν ΠΕΘΙῸ ἢ6. 

Βιυΐ, τἱὰ οἵ Πΐπη, ννὰβ 1 ποῦ Ἔνϑὴ οοπδίγαϊηθά.-. 1000 
ΑΡΠοΥγοα οὗ {πθ6θ6, ννασε οὔ ὑπαὶ Πουϊΐαρο 
Οἵ παῖε---ἰο τονὲ ΘΆ 0 }} βοουθ᾽ο- Ι ἀἴηρ οἴομο. 
Βν 5]ανίηρ, θα] 5 ῃϊηρ, πα Ρ]ο τ] ηρ᾽ 511} 
ὙΥ 1116 τηῖς 1 αἰά, τὴν Ξαΐεῖν ννὰ5 ἀβϑινθα. 
Βιῖ ἔοι, ουβοοίῃ, πα θὰ τὴν ἰοὺ "θα θη {Πππ|Ὸ. 
Ηδάςὶ ςραγοὰ ἴο ρευβθοιΐο ἐπεὲ ᾿ηδασγίαῖο ν Π6}}}ς 
οἴ οὐ τὴν ἔοε {πὸ Ἰοη.---Ἴ5 6 }ν γα 6. 
Ηδάςε Ἰδὲ ἐπθπὶ ἄν  6}} ἴῃ ΑΥρὸς ἢ [ ἰγὸν ποῖ 

Νον {που  ογ οἴησοθ, νἤθη 1 ννὰς ἕαϊη ἴο ἴδ. 
ΤΠ ον 5]δνν τ ποῖ, Ὀγν 41} ὑπὸ Η δ! ]θὴο ἰὰνν5 1010 
Μν ἀδαΐῃ ρο!]υύίοη Ὀγησθ ΟΝ 050 51 ν. 
γΊβε]ν αἸὰ Αὐπεηβ ΘΡΆΤῈ Τη6., ΠΟΠΟΙΠ σ᾽ ΤΠΟΓ 6 
Οἀοά, ἔλγ ἀρονε 411} δητηϊν οἵ πη6. 
ΤἼου τὲ ἀμθννεσεα. [πττιϑὲ θὲ Πεγοδῖζου παμηθα 
Τηε Ηδυηεηρ ἡ εηρεδηςεο, ἃπα {6 Ηετοῖς 1)εδά. 
ΤΠ 15 1 ν ΠΠΠ τηθ-- -ἰ Ἰοπρ' ποῖ ἴον ἀδαίῃ, 
Υεῖ ἴο ἔογϑακε ἴδ πουνῖθε 5Π8}} [ ουἱόνο. 

ΟΗΟΕῦΒ 
ΒΘ ον ὁη6 ννοσγὰ οὗ Ἔἐχῃογίαϊίοῃ, απ Ὲη. 
Τ,οὐ {Π|5 τηϑ “Ὁ ; ῸὉΥ 50 Πε οἱξν ψ1}]}5. 

ΑΙΌΜΕΝΑ 
Βιυΐ-- ΤΡ δ αἷδ, ἀηα 1 ονεὲν ΠΟΥ 511} ἢ 1090 

σΗΘΗῦΒ 
ΤῊϊ5 5Που]α ΡῈ Ὀεβϑί ; νεῦ πον οδπ {Πϊς ἐπΐηρ ΡῈ ἢ 
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ΗΡΑΚΛΕΙ͂ΔΑΙ 

ΑΛΚΜΉΝΗ 
ἐγὼ διδάξω ῥᾳδίως: κτανοῦσα γὰρ 
τόνδ᾽ εἶτα νεκρὸν τοῖς “μετελθοῦσιν φίλων 
δώσω: τὸ γὰρ σῶμ᾽ οὐκ ἀπιστήσω χθονί, 
οὗτος δὲ δώσει τὴν δίκην θανὼν ἐμοί. 

: ΕΥ̓ΡΥΣΘΕΥΣ 
κτεῖν᾽, οὐ παραιτοῦμαί σε τήνδε δὲ πτόλιν, 
ἐπεί μ᾽ ἀφῆκε καὶ κατῃδέσθη κτανεῖν, 
χρησμῷ παλαιῷ Λοξίου δωρήσομαι, 
ὃς ὠφελήσει μείζον᾽ ἢ δοκεῖν χρόνῳ. 
θανόντα γάρ με θάψεθ᾽ οὗ τὸ μόρσιμον, 
δίας πάροιθε παρθένου 1Ἰ]αλληνίδος" 
καὶ σοὶ μὲν.εὔνους καὶ πόλει σωτήριος 
μέτοικος αἰεὶ κείσομαι κατὰ χθονός, 
τοῖς τῶνδε δ᾽ ἐκγόνοισι πολεμιώτατος, 
ὅταν μόλωσι δεῦρο σὺν πολλῇ χερὶ 
χάριν προδόντες τήνδε' τοιούτων ξένων 
προὔστητε. πῶς οὖν ταῦτ᾽ ἐγὼ πεπυσμένος 
δεῦρ᾽ ἦλθον, ἀλλ᾽ οὐ χρησμὸν ἠδούμην: θεοῦ; 

Ἧ Ηραν͵ νομίζων θεσφάτων κρείσσω πολύ, 
κοὺκ ἂν προδοῦναί μ'. ἀλλὰ μήτε μοι χοὰς 
μήθ᾽ αἷμ᾽ ἐάσῃς εἰς ἐμὸν στάξαι τάφον. 
κακὸν γὰρ αὐτοῖς νόστον ἀντὶ τῶνδ᾽ ἐγὼ 
δώσω: διπλοῦν δὲ κέρδος ἕξετ᾽ ἐξ ἐμοῦ, 
ὑμᾶς τ᾽ ὀνήσω τούσδε τε βλάψω θανών. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 
τί δῆτα μέλλετ᾽, εἰ πόλει σωτηρίαν 
κατεργάσασθαι τοῖσί τ᾿ ἐξ ὑμῶν χρεών, 
κτείνειν τὸν ἄνδρα τόνδ᾽, ἀκούοντες τάδε; 
δείκνυσι γὰρ κέλευθον ἀσφαλεστάτην. 
ἐχθρὸς μὲν ἁνήρ, ὠφελεῖ δὲ κατθανών. 

Τ᾿ Μαβρτᾶνθ: ἴου ΜΌΝ. ἠρόμην. 



- 
- 
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ΤΗΒ (ἬΠΙΒΕΝ ΟΕ ΗΒΟΙΠΕΒ 

ΑΙΟΜΕΝΑ 

Τ)νς 111 ΠῚ Εν ἔδαοιν {πὸ :-- Ἱ ΜΠ} οἷαν, 

ΤΠ θη νἰθ]α εἶμι ἀδαὰ τὸ ἔθ ς ἘΠ Ὲ ΘΟΠῚ6 ἴον πη. 

Τοιοϊΐηρ Πἷς οοῦρθ6 1 Ψ1Π ποῖ οΠθαῦ ἘΠὸ δἴαΐο : 

Βιυῖ ἀϊε πὲ 5Π4}}, ἀπ 4ὁ τὴὸ τὶρης ἴον υτόη σ. 

ΕΥΒΥΞΤΗΕΙΒ 
51αν : 1 ἈΚ ποῦ ἐπν σγᾶοθ. Βυΐ 1 "εβῖον 
Οπ Αἰμεπθ, πὸ μαῖἢ φραγεᾶ, ψηὺ 9Παπθά ἴο 

51. 116, 
Απ ἀποῖθηΐ οὐὰοϊο οἵ [οχίδϑ, 
ΥΒΐο ἢ ἦτ Ἀν ἄαν5 51.4}} Ὀ] 655. ΠΘῪ το 6 ὑπ} 56 ΘΠη5, 

Μὸ 5Π4}} γε θασν ὙΠ ΓΟ  ᾿εἰ5 ἑατε-ογ απο, 1030 

Βείογε {πὸ Ί ρῚ π᾿ 5 5ῃγπηθ ῬΑ] Πΐδη : 
501, τῆν δα ἀπ ΑὐΠΘη5᾽ ΘΑ νΊ ΟΠ ἀΥ6. 
Α 50] ΠΟΥ 5}Π|4}} ᾿16 θθηθαὶἢ ψ ΟΣ" ςοἢ], 
Βιυΐ ἴο {π65ὲ ἀπά ἐπεῖν: ομ Πάγθη ἘΜῈ τὸ πτνς [Ὸ6 
νΥΠπαῖ ἔπη ἐπα ν τη γῸ ἢ ψ ἢ νγαν- ποῦς ΠΙΠ συν αὐά, 
Τταϊζους ἴὸ {Πῖ5 γοῦν ΚΙΠΉΠ655 :--σϑ πῃ ὑπ συοβὺς 

Υε Ἑδπειηρίομθα ! Ἰ γΥπογοίοσγε ἴμεη, 1 ἐΠ15 1 ΓΕ ΣΝ 

ὕδιης 1, ἀπα ἔξαγε ποὺ {πε (ὐοα᾽ 5 οὐδ] θϑ ἢ 
Ηϑοχΐἃ, τηθὲπουρηΐ, νγὰβ τη] ρ 16} ἔν ἔπδη {Π 656. 

ἈΑπᾶ νοιυ]Ἱᾶ ποῖ 50 ἔογϑαεκὲ τη. 8566 ποῖ ἴδοι 1040 

Ὀυϊηκ-ουϊηρθ ΠΟΥ Ὀ]ΟΟα ΠΡΟ τὴν ΤΟΠῚ ! 
ΠῚ Βομηθ- τα ση Ὑ01}} 1 σῖνε την 50η5᾽ 5015 
ον {π|5! Οἴτης 5Π8}} νὰ πάνθ ἀοαὈ]6 σαίη.-- 
Μνυ ἀδαῖῃ 584}} θὲ νοῦν Ὀ] Θϑϑίησ πα ἔΠ6 1} ΘΕγ56. 

ΑΙΌΜΕΝΑ 
γὴν ΠΠΡῸΥ {Πφ6η--ἰ 90 ψὰ τππβϑὶ Δοῆϊονε 
Υου οἰξν᾽ 5 βαΐεϊν πα γοιῦ ΟΠ] γῈΠ᾿ 5 ν᾽ 68]-- 

ΤῸ 51ὰν ἐπῖ5 τπϑῃ, γηῸ Ἔδὰν {Πῖς ριΌρμεον ὃ 
Ηἰπη561} ἐπε ρδῖῃ οἵ ρεγξεςοϊς ξαξεῖν ροϊηΐϑ. 
ον ἔοε ἢ ἴ5, νεῖ 15 ἢϊβ. ἀθδῖῃ ψουῦτ σΆ]Πη. 
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κομίζετ᾽ αὐτόν, δμῶες, εἶτα χρὴ κυσὶ 
ἴω , ν 

δοῦναι κτανόντας" μὴ γὰρ ἐλπίσῃς ὅπως 
δ᾽ Ἅ ἴο ϑ1.5.. Ὁ - , αὖθις πατρῴας ζῶν ἔμ᾽ ἐκβαλεῖς χθονός. 

ΧΟΡΟΣ 
» Χ Ἅ , » 2 ,ὔ 

ταὐτὰ δοκεῖ μοι. στείχετ᾽, ὀπαδοί. 
Ν᾿ “ 

τὰ γὰρ ἐξ ἡμῶν 
οὶ Ψ ““ 

καθαρῶς ἔσται βασιλεῦσιν. 



ΤῊ (ἨΠΌΝΕΝ ΟΥ ΗΒΗΟΌΠΠΙΕΒ 

Ηδποο τ} ΐπι, ἘΠ γα}}ς. Δ θὴ γὸ παν 5᾽αῖπι Πἶπι, 
{Π| 6} Ι0δὺ 

Τὸ ἀορς ὕννοσε ροοά ἴο οαϑὸ νὰ. Ηορο ποῦ {πποιῖὶ 
Τὸ Ἰῖνο, ἀπ ἀγῖνο τηθ ἀραΐη ἔγοπὰ [Ὁ Πον]απ. 

[Παοιιί οῸ ΔΙῸ 5 γο1} ΕΕΥΒΤΉΕυΞ, 

ΓΗΟΘΗΒ 
Ι αἰςὸ οοπβθοηΐ. Οὗ, πο πομηηδη- γα, 
ΜάγοΝ οὴ ἢ ἐπΠ6 ἠοομπιθ. Νὸ Ῥή]οοε- σἼΠ 

βἴδ!η, 
Ρνυοοθθαϊηρ οἵ τις, ἢ. οἷ" Κη ρο 5Π4}} ΓΘΉΊΑ 1. 

[Παϑι ΟΥΝΕΒ. 

ΚΆΥΙ 
ΨΟΙ,. ΠΙ. Ζ 





ΤΗΕ 

ΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΒ 



ἘΠῚ 

ΨΑΙΟΙ ΘΒ ΟΊΙΑΜ. 



ΑΗΟΌΜΕΝΤ 

ΜΨῊΕΝ Οεάϊΐριι, ἀΐηρ οὐ Τλοῦθ5, τῦας Ἰσαγοὸ ἐμαί ἤὸ παὰ 

Ζιἰιἰοὰ ἐλε ογαοίε μέογοα δγ6 ἤδ γα ῥοόογη. ἴη ἰμαί ἦε 

λαα οἰαΐη ἠδ γαίμον, ἀἴηρ 1 αἴμα, απὰὶ τυοα ἀφ ἠϊς γηοίδον 

«]οοασία, ἀξ ρίμοκοιί οἰ ἐΐδ Ογῦπ θυ 65. ἴγι ἠδ σἤάριο απ 

ἨιδοΥγῃ. δῸ ἦδ οδαδβοιίί ἰο δ ἀϊπρ, ὑῥπέ, ἱπασηιοῖ ας ΠΣ 

ἔγῦ0 5008 τοπαθγρί 9 ἠΐηὲ ποίίμθν ἰοῦθ ἨΟΥ τυογολῖρ, ἠδ 

οἰ ϑοεὶ ἐξϑηι τυϊέμ ἐἠιῖ σμγσ, “ἐμαί ἐΐοῳ σἠοιία αἰυϊάο ἐλεεῖν 

ἐπι πογίέαηοο νοΐ ἐλο ουογα." Βιώ ἐμθῳ θοδαψοαί ἐο δϑοαρε 

ἐλπὶς ἀοοηι δψ οουθηαρμέϊηα (0 γμΐθ ἔπ ἐπγι, ψθαν ᾧψ ψεαν. 

δὸ Εἰδοοίος, δεῖπσ ἐμ οἰάθν, δϑοαριθ ἀϊησ {0} ἐδε γοί 

ψεθαν, απαὶ Ῥοίἰμηοῖοος ἐΐδ ὀγοίμεν ἀδρανίοα Πηι ἐλε ἰαπά, 

ἰοδέ απῷῳ οοσαδίοη ΟΓ οἤΐόποο σἠοιία αγῖδο. Βιέ τυλθη 

αῇεν ἃ ψοαν᾽ 5 ὅραο6 ἤθ γοίμγηδὶ, Εἰθοοίος γοβι θα ἰο χίοϊα 

ἐο λΐηι ἐμ6 ἐἰπσάοηι. 1 ἄθη γθθμέ ἠδ ἰο Δαἀγνασίνα, ἐϊησ ὁ 

Αγροσ, τῦῦο σαῦθ ἠἤζηι ἠϊδ ἀατισἠέον ἐο γυἱ{6, απαὶ ἰφεὶ ἐογίλ 

α ἠοσέ οΓ᾽ τ0αν' τιον δϑυθη οἠϊοίς ἀραϊηοέ ΓλεοΡος. 

πα πογοῖν 15 ἰοἰά ἤον ἐπ δγοίδεους ηιοέ μ πρ οί δος 

ραγίοῃ ; ὃψ τηοἠαί δίγαηρε δαογίγίοο Τ᾿ ποδος γῦας βαυδσά,; οὐ 

ἐπε Αγρίυοο υαῖπ ἀδοαιΐίξ, ἀπά ἤον ἦς ῥγοίδον» σἰον 

εαοΐ οἰλον ἴπ δησίο οοριαί. 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤῸΣ ΠΡΟΣΏΠΑ 

ΙΟΚΑΣΤΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΧΟΡΟΣ 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

ΚΡΕΩΝ 

ΤΕΙΡΕΣΊΑΣ 

ΜΕΝΟΙΚΕΥ͂Σ 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΕΤΕΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ 



ΘΒΑΜΑΤΙῚΝ ΡΕΒΆΞΟΝΑΙ 

ΜΙ ΟΘΑΒΤΑ, τοῖΐε οΥ Οεαΐριι8. 

Οἦρ ΒΕΒΥΑΝΥ, σέεπαατιέ οὐν (4 γἱίσουιε. 

ΑΝΤΙΘΟΝΕ, ααησλίεν οΓ Θεαέρτιξ. 

ῬΟΙΠΥΝΕΙΘΈΒ, εαἸοεῖ 8οη. οΓ Οεαΐριιο. 

ἘΤΕΟΟΙΕΒ, 8οὴ Γ᾽ Οεαΐριι5, απαὶ κί Γ᾽ ΤΠ λεΡες. 

ΟἜΕΟΝ, ῥγοΐζεν ο «Τοσαξία. 

ΤΈΓΙΒΕΒΙΑΒ, α ῥίϊπα ργορλεί. 

ΜΈΝΟΕΟΘΕΤΨΞ, 8οπ 97 ΟὙεοη. 

ΜΈΒΒΕΝΘΈΒ, αὐηιοιν-δεαγεν ὁ Εεοοίε5. 

ΟἘΡΙΡυΞΒ, γυέμεν ὁ} Εεοοῖεβ απ Ῥοϊψηεϊοες. 

Οποκῦβ, Ἄοπϑίβέϊη ὁ ῬΠοεπϊοσίανι ΜῈ αίάεης, αφαεαίείι νῃ ἐιε 

Τυγίαη ἰο ἐδ Ξεγυῖοε 97 Α»οῖϊο αἱ Πεϊρβὶ, ευἶιο, τεβεέϊπῃ αἱ 

λεῖος οἷν ἐποῖν 7οιγηεψ, μαῦα ϑεθη, αείαϊπει ἔδενε ὃῳ ἐἦιε 

5ΐερε. 

1ραιιηίεν 9, Τεῖγεβίαβ, σιαγὰ8 9. έεοοίεξ, αἰξεηααγί8. οὐ 

υ]οσαξία ἀπε οΓ Οτγεοη. 

αΡΎΨΥ νυν ΒΝ ΔΑ 

ΞΟΕΧΕ ; [ἢ ἔγοηῦ οὗ {π6 Βονα] Ῥαϊδοθ αὖ ΤῊ 6065. 
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ΙΟΚΑΣΤῊ 
ἜΣ τὴν ἐν ἄστροις οὐρανοῦ τέμνων ὁδὸν 
καὶ χρυσοκολλήτοισιν ἐμβεβὼς δίφροις 
Ἥλιε, θοαῖς ἵπποισιν εἱλίσσων φλόγα, 
ὡς δυστυχῆ Θήβαισι τῇ τόθ᾽ ἡμέρᾳ 
ἀκτῖν᾽ ἐφῆκας, Κάδμος ἡ ἡνίκ᾽ ἦλθε γῆν 
τήνδ᾽, ἐκλιπὼν Φοίνισσαν ἐναλίαν χθόνα" 
ὃς παῖδα γήμας Κύπριδος ᾿Αρμονίαν ποτὲ 
Πολύδωρον ἐξέφυσε, τοῦ δὲ Λάβδακον 
φῦναι λέγουσιν, ἐκ δὲ τοῦδε Λάιον, 
ἐγὼ δὲ παῖς μὲν κλήξομαι Μενοικέως, 
Κρέων τ᾽ ἀδελφὸς μητρὸς ἐκ μιᾶς ἔφυ: 
καλοῦσι δ᾽ ᾿Ιοκάστην με, τοῦτο γὰρ πατὴρ 
ἔθετο, γαμεῖ δὲ Λάιός μ᾽: ἐπεὶ δ᾽ ἄπαις 
ἣν χρόνια λέκτρα τἄμ᾽ ἔχων ἐν δώμασιν, 
ἐλθὼν ἐ ἐρωτᾷ Φοῖβον ἐξαιτεῖ τῆ ἅμα 
παίδων ἐ ἐς οἴκους ἀρσένων κοινωνίαν. 
ὁ δ᾽ εἶπεν: ὦ ,Θήβαισιν εὐίπποις ἄναξ, 
μὴ σπεῖρε τέκνων ἄλοκα “δαιμόνων βίᾳ' 
εἰ γὰρ τεκνώσεις παῖδ᾽, ἀποκτενεῖ σ᾽ ὁ φύς, 
καὶ πᾶς σὸς οἶκος πε δι᾽ αἵματος. 
ὁ δ᾽ ἡδονῇ δοὺς εἴς τε βακχεῖον πεσὼν 
ἔσπειρεν ἡμῖν παῖδα, καὶ σπείρας βρέφος,' 

τ ῬΥΟΌΦΌΙΪν ΟΟΥΤΡῦ : ΒΟΠΟΪΔΥΒ. ῬΙΌΡΟΒΘ φρενός, ἄφνω, ἄφαρ. 



ΤῊΕ ΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΘ 

ΜΠ πίον ἸΟΟΛΒΤΑ. 

ΠΟΟΑΒΤᾺ 

Ο τηοῦ ψο οἰδαν᾽ δῦ ἴῃν ραΐῃ τη Πδάνεθη᾿ 5 οἴαῦβ, 
ὟΠο νυἱάδϑῦ οἡ τῆν ομαγίοῦ σοὶ ἀθη-οἸδιηρεά, 
ὅπ, νν ΠῚ] Πρ ἢ. Ί Δ Ηγίηρ οἰθθάς ἔην ἢγε, 
Πα θδᾶπη5 δοοιγϑῦ ἢ. “Παὺ ἀἂν ςῃϑαάοθϑβὶ ἔποι 
Ο᾽ εν ΤΠεΡεϑ, νῆθη δάμηις σάσης ἕο ἐς οἷν απ, 
Τ,βανίηρ ῬΗοδηϊ οἶδ᾽ 5 568- Π]η ρα ΓΘΆ] τὴ ἀαγ ! 
Ηδ6 ἴοοκ ἴο ν»ἱἕε Ηδυτηοηΐα, Οὐυρυῖθ οΠ1|4, 
Απαὰ Ρεραῦ Ροϊνάογε, οἵ νυν ουη, θη ϑδν, 
Ξρυδηρ Γαράδοιι5, ἀπα 1,ἴπ5 οὗ Ὠΐτη. 

Ι, ἀδαυρηίεον οἵ Μεποροειιβ 8π} 1 παιηξᾶ ; 10 
ΜΥ Ῥτοῖμον Οσθοη ἔπ 56] ἔβδυδ τποῖμεν ΒάΓΟ. 
«Ψοοσαβία τη6 η 68}} τὴ8 : ὑΠὶβ ΠΆΠῚ6 ΤῊΥ 511 
ὅδνε ; [μαἴὰβ να αθα τηθ. Βυΐ ψῃδη Ἰομηρ᾽ γεαῖς 
ΟΥ̓ ννεαϊοοῖ θγουρσηῦδ πὸ ἢ] οὐἱ' ἢ8}1]5 τ  Πΐῃ, 
Ηδε6 νεπῖ ἃπά απεβιοπεα ΡῬΠοεριβ, ογανεα νυν]. Π4] 
ΕῸΥ Π16, ἔῸΓ Ὠΐτη, πιαὰ]6 Πεῖτα απΐο Πἰβ Ποιι56. 
ΤΠηε Οοά 8ρᾶκΚε : “ Κίηρ οἵ οδμαγιοῖ-ρ]οσίους Τ ΠΕΡ 65, 
Βερεῦ ποΐ 5664 οἵ 50η5 ἴῃ Ηξανθη᾿ 5 ἀδϑρίξε. 
ΠῚ 50 ἔδμοι ἀο, ἔΠ6ε6 541] {Πῖπιε ἰβϑῖια δ]αν, 
Απα 411] {πῖπθ ἤοῖιθα 58Π8}} νψδήε ἐῃγοισῃ 5θὰ5. οὗ 

ὈΙοοα." 90 
Υεὺ Πδ6, ἴο ρϑββίομ νἱϑ]άϊηρ, πῃ θα ψ Ίἢ νυῖπε, 
Βερσαΐ ἃ 50 ; ἃπΠα γῇ 6 Οὐ ὈΔθῈ ννὰ5 ὈΟΙΏ, 

345 
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γνοὺς τἀμπλάκημα τοῦ θεοῦ τε τὴν φάτιν, 
λειμῶν᾽ ἐς Ἥρας καὶ Κιθαιρῶνος λέπας 
δίδωσι βουκόλοισιν ἐκθεῖναι βρέφος, 
σφυρῶν σιδηρᾶ κέντρα διαπείρας μέσον' 
ὅθεν νιν “ΕἸὐλὰς ὠνόμαζεν Οἰὐδέώπουν. 
Πολύβου δέ νιν λαβόντες ἱπποβουκόλοι 
φέρουσ᾽ ἐς οἴκους εἴς τε δεσποίνης χέρας 
ἔθηκαν. ἡ δὲ τὸν ἐμὸν ὠδίνων πόνον 
μαστοῖς ὑφεῖτο καὶ πόσιν πείθει τεκεῖν. 
ἤδη δὲ πυρσαῖς γένυσιν ἐξανδρούμενος 
παῖς οὗμός, ἢ γνοὺς ἤ τινος μαθὼν πάρα, 
ἔστειχε τοὺς φύσαντας ἐκμαθεῖν θέλων 
πρὸς δῶμα Φοίβου, Λάιός θ᾽, οὑμὸς πόσις, 
τὸν ἐκτεθέντα παῖδα μαστεύων μαθεῖν, 
εἰ μηκέτ᾽ εἴη. καὶ ξυνάπτετον πόδα 
εἰς ταὐτὸν ἄμφω Φωκίδος σχιστῆς ὁδοῦ. 
καί νιν κελεύει Λαΐου τροχηλάτης: 
ὦ ξένε, τυράννοις ἐκποδὼν μεθίστασο. 
ὁ δ᾽ εἷρπ ̓ ἄναυδος, μέγα φρονῶν' πῶλοι δέ νιν 
χηλαῖς τένοντας ἐξεφοίνισσον ποδῶν. 
ὅθεν---τί τἀκτὸς τῶν κακῶν με δεῖ λέγειν ;--- 
παῖς πατέρα καίνει καὶ λαβὼν ὀχήματα 
Πολύβῳ τροφεῖ δίδωσιν. ὡς δ᾽ ἐπεζάρει 
Σφὶγξ ἁρπαγαῖσι πόλιν, ἐμός τ᾽ οὐκ ἣν πόσις, 
Κρέων ἀδελφὸς τἀμὰ κηρύσσει λέχη, 
ὅστις σοφῆς αἴνιγμα παρθένου μάθοι, 
τούτῳ ξυνάψειν. λέκτρα. τυγχάνει δέ πως 
μούσας ἐμὸς παῖς Οἰδέπους Σφιγγὸς μαθών, 
ὅθεν τύραννος τῆσδε γῆς καθίσταται 
καὶ σκῆπτρ᾽ ἔπαθλα τῆσδε λαμβάνει χθονός. 
γαμεῖ δὲ τὴν τεκοῦσαν οὐκ εἰδὼς τάλας 
οὐδ᾽ ἡ τεκοῦσα παιδὶ συγκοιμωμένη. 



ΤῊΗΕ ΡΗΟΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΒ 

γναγα οἵ ἢϊ5 βίῃ, γθιθι θυ τΠ6 (ὐοα᾽ 5 ννογά, 
Ηε σάνε {π6 θᾶ θὲ ἴο πουάμπηθη ἴο οαϑδὲ ἔσῃ 
Ιη Ηεοτας Μοδα ἀροὴ ΟἸ ΠΔ γ᾽ 5 παρε, 
Ηἰς ΔηκΚ]65 Ρουθ οἰθαν ἘΠγοαρ ἢ νν ἹὉΠ ἰτῸ ΒΡΙΚΕ5, 
ὙΠ οπος Ηδ]]ὰβ παιηθα Πΐπι δηνε  - [οοἱ---Ο αἸριι5. 

Βυΐῖ ῬοΙν 5 Πουβο- [θη θὺ5 ἔθη μὴ ἔπ 6 76, 
Απα Ράᾶγε πίη) ἤουη6, ἃπᾷ ἴῃ ἐπε ῖὶν μηϊοῦγεβο Ππαης5 
1,αἰά. Τὸ τὴν ἐγάνδι]Ὅς ἔστι 5η6 σάνε ΠΟΥ Ὀγθαβί, 30 
ΤΟΙ ηρ Ποὺ Ἰογα ΠοΥβ6}} Παα ον πα {πῸ θᾶ 6. 
Νονν, σγόνη ἴο μηδ ἢ σΟ] δ η-θοαγτά δα ομε εκ. 
Μν 9οη. αἰνίπίηρ', ΟἿ᾽ Οὗ ϑοιὴηθδ ὁπ ἰο]ά, 
Ψουσπουεα, γεβοϊνεα ἴο ἢπα 5 ραγθηΐς ἔουί ἢ. 
Τὸ ῬΠοΟΟΡιιθ᾽ ἔᾷπθ. Νὸον [ἴα τὴν Ἰογά, 
ϑθοκίηρ' ἀββασαηοα οἵ {Π6 θᾶθῈ Ἐἐχροβεα, 
1 ἀεδδα πὲ νψεσε, ᾳγεα ἐπι Ποὺ. Απὰ ἴδμεν τηεΐ. 
ΤΠ656 ὑνναΐη, γΠοσα ρᾶγὶ5 ἔπΠ6 ΠΙρηνναν ῬΠΟοΙβ-νναγα, 
ΤΠΘη 1 αἴθε ΟΠδτ] οἴου σου 664 Πϊη)--- 
“ς Βίαπα οἰδᾶγ, τϑη, ἔγου ἔπ ραΐηνναν οὗ ἃ ρυΐποε ἢ] 40 
Ργουαὶν Πα σἴγοαδ οὁη. ἈΠβυουηρ ποῖ. Τῆς ςἰεεᾶς 
ΞΡασΠ αὶ νυν ἢ πεῖν Ποοῖς ἢϊβ ΔΠΚ]65, ἀγανῖησ Ὀ]οοά. 

ΤΉδη---νγῃν {61} ἀαρηξ θενομά {πὸ 584 ἐνοπὶ :-- 
50η. 5ἰανείῃ ἔδατηθυ, ἴα κὸϑ ὑΠ6 οδγ, ἀπ σῖνεβ 
Τὸ Ρο]νθιι5, 5 ἔοβξίεσεσ. ὑνΉ116 ἐπε ϑρῃϊηχ 
γγὰβ γαναρίηρ' ΤΉΘθ65. Ἤδη πον τὴν ἰοτα νὰβ ποῖ, 
Ογθοη τὴν Ὀτοΐ ΕΣ ΡῈ] 15Πη6 4 ἐΠαὺ ἐπε νηδῃ, 
Ποϑο 5Που]4 γϑϑα {πὸ τ 4]6 οὗ ἐπαὺ νυιτοῃ-τηδ]α,. 
Ἐνϑη Πα βῃοιυ]α ννυεὰ πὸ. δϑίγδηρε!ν ἴἃ θ6{6]]-- 

- Οεαϊραβ. τὴν 505, τεδα {πΠῸ Ξρἢ χ᾽ 5 βοηρ,, 50 
ἶ Πεποα μα Ρεοϑιηα {πῸ ΤΌΠΟΥ οἵ ἐΠῃϊ5 Ἰαπά : 
Η γε, ἔου. ἢἰβ σιιθσάοη ψ]π5 ὑπ6 γοπε οὗ ἼΠεΡε5. 

Απα νεαϑ ἢϊβ τηοῖπου,---ντεῖοῃ !--πιηυἱξεϊηρ Πα. 
ντςηρ 5η6 ἐπα 5Π6 νγὰβ ΠῚ 50 η᾽5 Ὀγ]66. 
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τίκτω δὲ παῖδας παιδὶ δύο μὲν ἄρσενας, 
᾿Ετεοκλέα κλεινήν τε Πολυνεέκους βίαν, 
κόρας δὲ δισσάς' τὴν μὲν Ἰσμήνην πατὴρ 
ὠνόμασε, τὴν δὲ πρόσθεν ᾿Αντιγόνην ἐ ἐγώ. 
μαθὼν δὲ τἀμὰ λέκτρα μητρῴων γάμων 
ὁ πάντ᾽ ἀνατλὰς Οἰδέπους παθήματα 
εἰς ὄμμαθ᾽ αὑτοῦ δεινὸν ἐμβάλλει φόνον, 
χρυσηλάτοις πόρπαισιν αἱμάξας κόρας. 

ἐπεὶ δὲ τέκνων γένυς ἐμῶν σκιάξεται, 
κλήθροις ἔκρυψαν πατέρ᾽, ἵν᾽ ἀμνήμων τύχη 
γένοιτο πολλῶν δεομένη σοφισμάτων. 
ζῶν δ᾽ ἔστ᾽ ἐν οἴκοις. πρὸς δὲ τῆς τύχης νοσῶν 
ἀρὰς ἀρᾶται παισὶν ἀνοσιωτάτας, 
θηκτῷ σιδήρῳ δῶμα διαλαχεῖν τόδε. 
τὼ δ᾽ εἰς φόβον πεσόντε, μὴ τελεσφόρους 
εὐχὰς θεοὶ κραίνωσιν οἰκούντων ὁ ὁμοῦ, 
ξυμβάντ᾽' ἔταξαν τὸν νεώτερον πάρος 
φεύγειν ἑκόντα τήνδε Πολυνείκην χθόνα, 
᾿Ετεοκλέα δὲ σκῆπτρ᾽ ἔχειν μένοντα γῆς 
ἐνιαυτὸν ἀλλάσσοντ᾽. ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ ζυγοῖς 
καθέζετ᾽ ἀρχῆς, οὐ μεθίσταται θρόνων, 
φυγάδα δ᾽ ἀπωθεῖ τῆσδε Π]ολυνείκη χθονός. 

ἼΡΦῊ ̓ Άργος ἐλθών, κῆδος ᾿Αδράστου "λαβών, 
πολλὴν ἀθροίσας ἀσπίδ᾽ ᾿Αργείων ἀ ἄγει: 
ἐπ᾽ αὐτὰ δ᾽ ἐλθὼν ἑπτάπυλα τείχη τάδε, 
πατρῷ᾽ ἀπαιτεῖ σκῆπτρα καὶ μέρη χθονός. 
ἐγὼ δ᾽ ἔριν λύουσ᾽ ὑπόσπονδον μολεῖν 
ἔπεισα παιδὶ παῖδα πρὶν ψαῦσαι δορός. 
ἥξειν δ᾽ ὁ πεμφθείς φησιν αὐτὸν ἄγγελος. 
ἀλλ᾽ ὦ ̓φαεννὰς οὐρωνοῦ ναίων πτυχὰς 
Ζεῦ, σῶσον ἡμᾶς, δὸς δὲ σύμβασιν τέκνοις. 



ΤῊ ΡΗΟΕΒΝΊΙΟΙΑΝ ΜΑΤΘΕῈΝΒ 

Απά οἰ  άγοι ἴο τὴν 50. 1 θάᾶγο, ἔννὸ 505, 
Βτδοοϊοα ἀπα λυηθ ΡοΪν οἰ δ᾽ τσ , 
Απά ἀκιρπζους ὕνγαῖαι τ ὑπὸ ὁπα ἐμὲ ΤΠ ν παπος 
Ιφθηρ, {πε ο]άθυ 1, ΑπτρΌΠΘ. 
Βυΐ, ἤθη Π6 κήδν᾽ 16 ἈΥΤΤΤΑΝ Ρούἢ πὰ νΐρ, 
Οδάϊρυβ, ΟΠ Π6 αὶ ϑαῖῃ υἰτεγοϑῦ ϑαβογίηος, 60 
Οη ἢΐβ οὐ δον 85 ΨΥ ΟΡ στὰ ΠΟΥΤΊθ]6, 
γα, νυ ἱὉ}) σο] ἃ Ὀγοοο ἢ - ἷη ἀγεποῃθα {π6} οὐς. ΤΠ 

Ὀ]οοά. 

Νον,, θοίηρ' τὸ θδαγ δα πη ποθ ΟΦ, ΟΝ, ΠΝ 5015 
ΟἸοςο- ναγ δα Κορὲ ὑπ 61’ εἶν, {πᾶῦ εἷς. ἀν κ ἕαϊε, 
Ἀν πδη!ο] ἃ 5}}{Ὁ-Ξ βοάγοο νεῖ] δα, πρὶν θὲ Τουροί. 
νη ΐη Πα Ἰῖνοβ ; θαΐ, Ὀν Πῖ5 ἕατε αἰσιγαπρ)ῇ, 
Α οὐγ86 πηοβὲ πηρίοιι ἢ] 6 α Πα αὖ ἢϊ5 50η58, 
7)αί ἐπι γηαῃ 5ἤαγο ἐἠιοῖν μονα τοϊέλι ἐλὲ σον. 
ΤΠδν, ὑουτοΥ -ϑ οΚ ὴ ̓οϑὺ, 1Γ ὑπὸν 5που]α ἀν 6}} 
Τορεῖπον, αοας τηϊρῆϊ μετ ὑΠ6 ουγϑο ἴο Ρᾶ55, τὸ 
Μᾶς οονεπᾶηὺ ὑπαὺ Ροϊγπεῖοοβ ἢγβε, 
ΤῊΘ γουηρου, 561-οχ!] δα, 5Ποι]α ἰΙθανε {Π6 Ἰαηά, 
ΤΠπαὺ Εἴδοο!οϑ [υυνὶηρ' γε δ ν {Π6 ΟΥΌν ἢ 
Ομπε γοαγ---[Πθ πη οἤδηρο. Βαΐ, οἤθδ ἴῃ βοντδηΐν 
ΕἸστ-βοαϊεά, ἢ6 νγου]Ἱα ςἔερ ποῦ ἔτομι {πε τ γΌΠ6. 
Ἀπα {ἢγιβὺ ΡοΪγηθῖοοβ θα η15Πη 6 α ἔουτἢ {πὸ Ἰαπα. 

10 Αὐρὸβ ἴαγες ἢθ, ννεᾶὰς Δαγαϑῦιϑ᾽ ΟΠ1]4, 
Απα Ὀυϊηροίῃ ἤπρο νυν -Πλβῖον οἵ Ασοῖνε 5ῃ 16] 5, 
ΤῸ ΟἿ ναῦν νγᾺ}}5 βδανθεη-σαϊθα ἢαΐῃ ἢδ φοιηδ. 
ΟἸαϊμίηρ' Πἰ5 ἔα ΠΟΥ 5 βοαρῖτε ἀπα ἢϊ5 τἱρῃΐ. 80 
ΑΠπα 1, ἴο 4Π|ὰν ὑμεὶν ἐσθ, ρουβυδαθα 500 
Ιὴ ἔσαςσα ἴο πηθοϑὺ 50Π, εσα ἔδυ ζοιοῆ {Π6 5ρ6δυ: 
ΑΠπά, 5αϊτῃ {Π6 πη ΘΒ ΠΡῸΥ 1 ςεηΐ, Πδ ΘΟΠΊ65. 
Ο ἀνε ]οὺ Ζειβ ἴῃ Πδανθη᾿ 5 νο]]ηρ ΠΗ, 
5άνε τι5, σγαηΐ ΓΕΟΟΠΟΙ Πρ ἴο ΤΥ 5018 ! 
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χρὴ δ᾽, εἰ σοφὸς πέφυκας, οὐκ ἐᾶν βροτὸν 
τὸν ΣΝ αἰεὶ δυστυχῆ καθεστάναι. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
ὦ κλεινὸν οἴκοις ᾿Αντιγόνη θάλος πατρί, 
ἐπεί σε μήτηρ παρθενῶνας ἐκλιπεῖν 
μεθῆκε μελάθρων ἐ ἐς διῆρες ἔ ἔσχατον 
στράτευμ᾽ ἰδεῖν ᾿Αργεῖον ἱκεσίαισι σαῖς, 
ἐπίσχες, ὡς ἂν προὐξερευνήσω στίβον, 
μή τις πολιτῶν ἐν τρίβῳ φαντάζεται, 
κἀμοὶ μὲν ἔλθη φαῦλος ὡς δούλῳ ψόγος, 
σοὶ δ᾽ ὡς ἀνάσσῃ" πάντα δ᾽ ἐξειδὼς φράσω 
ἅ τ᾽ εἶδον εἰσήκουσά τ᾽ ᾿Αργείων πάρα, 
σπονδὰς ὅτ᾽ ἦλθον σῷ κασυγνήτῳ φέρων 
ἐνθένδ᾽ ἐκεῖσε δεῦρό τ᾽ αὖ κείνου πάρα. 
ἀλλ᾽ οὔτις ἀστῶν τοῖσδε χρίμπτεται δόμοις, 
κέδρου παλαιὰν κλίμακ᾽ ἐκπέρα ποδί: 
σκόπει δὲ πεδία καὶ παρ᾽ ᾿Ισμηνοῦ ῥοὰς 
Δίέρκης τε νᾶμα, πολεμίων στράτευμ᾽ ὅσον. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
ὄρεγέ νυν “ὄρεγε γεραιὰν νέᾳ 
χεῖρ᾽ , ἀπὸ κλιμάκων ποδὸς 
ἴχνος ἐπαντέλλων. 

ΠΑΙΔΑΓΏΓΟΣ 
ἰδοὺ ξύναψον, παρθέν᾽. εἰς καιρὸν δ᾽ ἔβης" 
κινούμενον γὰρ τυγχώνει Πελασγικὸν 
στράτευμα, χωρίζουσι δ᾽ ἀλλήχων λόχους. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
ΘΝ, , - “- 

ἰὼ πότνια παῖ Λατοῦς 
ς 7 7] [γι 

κάτα, κατάχαλκον ἅπαν 
7 ΄ 

πεδίον ἀστράπτει. 



ΠΣ ΡΥ εν ΨΨΓΨΥΝ,, 

ΤῊ ΡΗΘΕΝΊΤΟΙΑΝ ΜΑΤΌΕΝΕ 

ΤΊοῖ οὐρ τ θϑι ποῖ, 50 {θὰ 6. νυῖθο, ἴὸ ἰδανὸ 
“Π Θ᾽ φὰΠ6. Πηλ ΘΥΘΥΟΥ Ὁ ἴοὸ ἈῈὲ ἀπ 0} 69. [Πα]. 

Μ πίον, αὐὔουδ. ΟἹ) ΞΕΒΥΑΝΎΥ ἀπε ἈΝΤΊΘΟΝΕ. 

ΟΙ) ΒΕΗΥΑΝΤ 

Εαὶν ἤοννου οἵ τῃν οἰγες Ποῖβθ, ΑΠΕΡΌΠΕ, 
ΑἸΡοῖς ἀν τόμον βου {Ππδ6ὲ ἴο ἰθᾶνθ 
ΤῊν πα ἀθη- ον οΥ αὐ {Πῖπὸ οπίγδαῖν, πα γηοιηΐ 90 
ΤῈ ραϊαςθ- τοῦ το νον ἐπ Αγρῖνε ἰιοβέ, 
Υδῦ οἴαν, ὑπὰΐ 1 γηὰν βοὰῃ ἔΠ6 ἢϊσῆνναν ἢτοὶ, 
Τοῦ οα {Π6 ρα βοπλδ οἰ ΖΘ ἈΡΡΘΆΓ, 
Απα βοδη64] ΠρΡΉτϊ--[ῸΥ τηϑ, Π6 ΤΠ γᾺ}},᾿ ὕνν εσδ πιο .--- 
Οἡ {ῃδο, πὸ ρυηοθθθ. Τηϊβ Καόοννῃ, ψ}1}} 1 τ6}]} 
ΑἹ] ὑπαῖ 1 βανν, ἀπ Πϑαγὰ ἔγοιη Αὐρῖνε ΤΠ6ῃ, 
Ἔεη, ἴο ἐῃν Ὀγούμου ὁ ὑγπ16 6 - τη Ἰβϑίοη βεηΐ, 
ΤΙ ραββεα ἤϑόποα ἐπι πον. πα ἔθη θΔ 0 Κ ἔτῸμ ἢΐμ...., 
Νὰν, ποῦ ἃ οἰδίζεη ἀσᾶννβ πίρὴ ἐπ 4115. 
ΟἸὰ ἢ την ἔθος {Π6 ἀποῖεπὶ οεαάδν-ϑἴαϊυ: 100 
ὐᾶΖα οδν {πΠῸ ρ]αίῃ, ἃ]οηρ [5᾽ηΘ Πιιβ᾽ βἰγθϑ. 
Απα 1) ̓γοε᾽ 5 ἤἥονν, οὴ. νοὸρ στοαὶ Ποϑβὶ οἵ ἔθεϑ. 

ΑΝΤΙΘΌΝΕ 

Θύγοίοῃ τ ογίῃ, οἰγείςῃ 1Ὁ ἔοσί ἢ. ἐπῸ οἱ τη 5 Παηά. 
ἀηΐο Τὴ6 

ΤΠηε οἢ1]4, ἔτομ ὑπὸ βἰαϊν, ἀπ τὴν ἔδεϊ ἸΡΌΘΔΥ, 
ΑΚ ἀρννατὰ 1 εἰγδίῃ. 

ΟΙ ΒΕΆΨΑΝΤ 

Ι,ο, πηδίάθῃ, ουδβρ ἰὖ : ἴῃ φοοα {ἰτηδ ἔοι οουη βὗ, 
Ἐὸν γῸΠ Ρεϊαβρίδῃ Ποβ 15 τπουϊηρ᾽ ΠΟΥΡ, 
Βαϊτα] οι ἔγουι θαξἐϑ] θη σαπάουίησ. 

ἈΝΤΙΘΟΝΕ 

Ο Θίρδθη, Ο ΟΠ οἵ [μαἴομπα. Ηδοείθ ! ᾿ 
[,.ο, πον {πὸ σαντα οἵ {πε Ὀγὰβ5 ἤδϑῃθϑ ῃθγὸ 110 

Ονεὺ ἃ}} {πε ρἰαίῃ ! : 
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ΦΟΙΝΊΤΣΣΑΊΙ 

ΠΑΙΔΑΓΩΙῸΣ 
οὐ γάρ τι φαύλως ἦλθε "Πολυνείκης χθόνα, 
πολλοῖς μὲν ἵπποις, μυρίοις δ᾽ ὅπλοις βρέμων. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
ἄρα πύλαι κλήθροις χαλκόδετ᾽ ἄρ᾽ ἔμβολα 
λαϊνέοισιν ᾿Αμφίονος ὀργάνοις 
τείχεος ἥρμοσται ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
», “Ὁ ὔ θάρσει τά γ᾽ ἔνδον ἀσφαλῶς ἔχει πόλις. 

» 3 3 ῇ ΩΝ “ 2 7 - 

ἀλλ᾽ εἰσόρα τὸν πρῶτον, εἰ βούλει μαθεῖν. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
- ς , τίς οὗτος ὁ λευκολόφας, 

πρόπαρ ὃς ἁγεῖται στρατοῦ 
ζ 2 ΦῪΘ ..5 Χ 

πάγχαλκον ἀσπίδ᾽ ἀμφὶ βρα- 
χίονι κουφίζων ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
ϑ » τὸ 

λοχαγός, ὦ δέσποινα. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
τίς πόθεν γεγώς ; 

» 6) , ᾿, 2 7 αὔδασον, ὦ γεραιέ, τίς ὀνομάζεται ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
- - ἂν 8 αὶ “ 

οὗτος Μυκηναῖος μὲν αὐδᾶται γένος, 
““ ω «ς 

Λερναῖα δ᾽ οἰκεῖ νάμαθ᾽, “ἵππομέδων ἄναξ. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
ὲ ἂ ὡς γαῦρος, ὡς φοβερὸς εἰσιδεῖν, 
γίγαντι γηγενέτᾳ προσόμοιος 
ἀστερωπὸς ἐν γραφαῖσιν, οὐχὶ πρόσφορος 
ἁμερίῳ γέννᾳ. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
Ν »».»..5 7] 2 τ - [ο » “ τὸν δ᾽ ἐξαμείβοντ᾽ οὐχ ὁρᾷς Δίρκης ὕδωρ ; 



ΤῊΝ ΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΩ 

ΟἹ) ΒΕΙΨΝΑΝΤ 
Αν, ἴον ποῦ ΤῸ 6 0]ν ΡΟ πμοῖο 5. ΘΟ] 65 
νη Ἐπ π 6. οὗ πλὴν ἃ οἴθθα, ἢ σοι ηΐ] 685. 5ῃ 16] ας, 

ἈΝΤΙΘΌΝΕ 
ΑἸ, θὲ ὑπὸ ραΐθβ βϑϑοισο, 6. ὅπΠ6 Ὀγα95-ο]αιηροα ΡΟ] ς 

τηδ 16. 506 
ἴπ {Ππὸ ννᾺ}}ς τπαῦ Ατηρ! ίοη ἴῃ ἄκνς ὈνσΟΠς 

Βα ϊοπδα οἵ οἴομο ᾿ 

ΟΙ) ΒΕΗΨΑΝΤ 
Κδαν ποῖ ; {πὸ οἷν νναγᾶς 41} 9α δ νυ ἢ 1. [Πἶ πη. 
ΜανΚ νοπάδυ ἔογοιιοςὶ οἢΠϊοῦ, 1 ἀπο ψου]Ἱήάς Κποὸν 

ἈΝΤΙΘΟΟΝΕ 
ὙΥΠὸ 19. 6 ψ τ} {πὸ νυν τς Πα] τη -οὐοοῦ 

ὙγΠὸ τη  Π ἢ ἴπὶ ἔροπὶ οὐ {Π|6 1" νυ τα ΛΤαν, 190 
Δπάὰ ἃ θγάζθη θῈ ΘΟ ΚΙ δον ἐδ ηοῖηρ Πἰς. Ὀγδαςῖ 

ΠΊΘΠΕΙν Πΐς ἄστη “ΕΠ νὰν ἢ 

ΟΙ ΒΕΗΨΑΝΤ 
Α οἀρζαϊη. ΡΥ] ΠΟ 685. 

ΑΝΤΙΘΟΝΕ 
γΥΠδαΐ Πἰς απ, Ὠϊς ὈΙγῚἢ ἢ 

Μάᾶκο ἀῆϑν οι, ἀποῖθηΐ. ὙΠαΐ πάπα θοαγο ἢ πὲ ἢ 

ΟΙ) ΒΕΒΥΑΝΤ 

Υοη ΟΠ ργοοϊαίπης ἢ ΜΙ νοΘ ΘΔ ἢ - ΠΟΓῊ : 

Βν οἴγδαμηβ οὐ [ογπὰ Κίησ Ηἰἱρροπιεήοῃ ἦν 6]]5. 

ΑΝΤΙΘΟΝΕ 
Αἢ τπρ, πον Ππαιυρηΐϊν, πον ἔδαν }] 6 ἰς ἴο 566, 
λΚῸ ἴο ἃ Οἰδηΐ, ἃ μα οὐ Ἐδυίῃ ! 

ϑἴαγ- Ὀ]αΖόηγν Ὁ] δᾶτηβ οἢ. ἢΪ5 5ῃ16]14 : ποὺ {κε ἴς πὸ 
[{πηἴοὺ οπε οἵ τηοσγία] θἱ τ ἢ. 130 

ΟΙ ΒΕΒΥΑΝΤ 

Φρρ᾽ οἱ ποῖ ποὺ Πΐπη ν πῸ ογορϑθῖῃ Ὠ᾿τ ες Ποοά 3 

ΥΟΙ,. 1. ΔᾺ 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑῚΊ 

ΑΝΤΙΤΌΝΗ 
Ε » δ , 

ἄλλος ἄλλος ὅδε τευχέων τρόπος. 
τίς δ᾽ ἐστὶν οὗτος ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΙΓῸΣ 
- Ν 3. " 

παῖς μὲν Οἰνέως ἔφυ 
Τυδεύς, "Ἄρη δ᾽ Αἰτωλὸν ἐν στέρνοις ἔχει. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Ω « “ Ὰ ΤᾺ Ψ οὗτος ὁ τᾶς Ἰ]ολυνείκεος, ὦ γέρον, 

αὐτοκασιγνήτας νύμφας 
ὁμόγαμος κυρεῖ ; 
[ ) ῇ “ » 

ὡς ἀλλόχρως ὅπλοισι μιξοβάρβαρος. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

σακεσφόροι γὰρ πάντες Αἰτωλοί, τέκνον, 
λόγχαις τ᾽ ἀκοντιστῆρες εὐστοχώτατοι. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

σὺ δ᾽, ὦ γέρον, πῶς αἰσθάνει σαφῶς τάδε; 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

κΣ ἈΝ ΨΕΙΥ 5 , » ἐς 

σημεῖ" ἰδὼν τότ᾽ ἀσπίδων ἐγνώρισα, 
σπονδὰς ὅτ᾽ ἦλθον σῷ κασιγνήτῳ φέρων' 
ἃ προσδεδορκὼς οἶδα τοὺς ὡπλισμένους. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
τίς δ᾽ οὗτος ἀμφὶ μνῆμα τὸ Ζήθου περᾷ 
καταβόστρυχος, ὄμμασι γοργὸς εἰσ- 
ἐδεῖν νεανίας, 
λοχαγός, ὡς ὄχλος νιν ὑστέρῳ ποδὶ 
πάνοπλος ἀμφέπει ; 

ΠΑΙΔΑΓΏΓΟΣ 
Ὡ - 

ὅδ᾽ ἐστὶ Ἰ]Παρθενοπαῖος, ᾿Αταλάντης γόνος. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
5 7, ς ΚΜ Ἀ 7 

ἀλλὰ νιν ἃ κατ ὀρὴ μετὰ ματέρος 
ὕἷ[ ᾿ 5 7 , Υ̓ 3. ἋΣ 7] 

Αρτεμις ἱεμένα τόξοις δαμάσασ᾽ ὀλέσειεν, 
ἃ ὍΝ Α᾽....5.9 Ν , “ ῇ ὃς ἐπ᾿ ἐμὰν πόλιν ἔβα πέρσων. 



ΤῊΗΕ ΡΗΘΕΝΊΟΙΑΝ ΜΑΙΘΕΝΒ 

ΑΝΤΊΙΘΟΝΕ ᾿ 
ΟἿ᾽ οὔπδι, οὐ᾽ ἔνα ΟΥ ΓΘ Π]0 ἢ. 15. ἈΥΠΟ1") σον 5 
ὙγΠῸ ἰ5 πὸ ἢ 

ΟΙ ΒΕΙΨΑΝΤ 
Ῥνάδι πο, οὗ Οεπειβ᾽ θ]οοά, 

“ Ἀδἴο]α᾽ 5. θα Ε]6- ἔσο ἴῃ ἐπ Ὀυθαβὲ οὐ Ὠΐπη σίοννο, 

ἈΝΤΙΘΟΝΕ 
Ις {Π||9 πθ, ἀποϊθηξ, ὈῪ ΡΟ 584-16 5 
[{πἴο τΐηθ οὐ ΡοΟΪγ ποῖθο5 ἉΠΠ16ὰ, 
ὙΠ ο5 6 νυ Ἱξε᾽ 5 [ἈΠ οἰσίου ἢ6 νὴ ΤῸ ἰἷ5 θγ166 ἢ 

Ηον Πα} ΕἸ] αν. ἢἢς. ΠΆγΠ 655, οἵ πὸ ατϑοῖς σιΐθο ἢ 

ΟΓ ΒΕΗΥΑΝΤ 
Ναν, ΟΠΠΠἃ, 50 1616- δ άγοῦΒ 41} ΑΘ ο] αη5 ἄγ, 
Απαᾶ τοῦ που ηρ ἢ] 6 }5 οἵ {πὸ ἰὰποο. 140. 

ἈΝΤΙΘΟΟΝΕ 
Απά τἤοῖι, πον Κπαον δῦ ἔποι, ἀποϊθηΐ, 41} 590. νν 6 }}: 

ΟἸ) ΒΕΒΥΑΝΤ 
Βνθη ὑπθη 1 ποΐδα {Ππ 6 1} 5816].- ] ζοῦν, 

θη ἴο ἢν Ὀγοῦπον ἢ ὑσιοο-ρᾶοῦ 1 [ἀγεὰ : 
Ι χη κοα ἔπδϑῖὰ, πα 1 Καῆον ὑπεῖν ΘΟ ΆΓΘ 5. ννῈ]]}. 

ΑΝΤΙΘΌΝΕ 
ὙΠΟ 15 {Π18 ὃν Ζεύς 5ερι] οἢγα σοίηρ, [ἢον!ηρ' Ὁ 
ἢ {πὸ ΚΘοη, ϑἴευη ὄγὸβ ἃπα {πῸ ου]ς Ἰοπρ- 

Α νΔΥΤΟΥ γουηρ,, 
Υεὖ ἃ ΟΠ] 6 Ε ῸΥ ἴῃ ἀὐτηοιν ὈγΆΖΘη-»] ον ησ 

566. ἢϊ5 [Ὁ] ον  εὺς ἐΠγοηρ ! 
ΟΙὉ) ΒΕΗΨΑΝΤ 

Ῥαγτποποράεσιις, Αἰα]αηΐα᾿ 5 50. 150 
ΑΝΤΙΘΟΝΕ 

Νον τηδν Αὐύθμηῖβ, ον δῖ ἐμὲ πηουηΐαΐη5 Παϑυϊηρ 
ὙΠ Πϊς τποΐμϑυ,, ϑξθ ἢ ΠΕῚ ον, πα ἴῃ ἀδαίῃ 

ἴὰν γοπ μηδ ἰονν, 
ὙΠΟ 15 ΒΕΓ ΠΘΥγ ΑΓ ΘΟΠ]6 ΤῸΣ τὴν οἰξγ᾽ 5 νναϑεέϊηρ ! 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑῚΙ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
» 7 9 3 -“ ν , 3 ᾿ὦΨ “- 

εἴη τάδ᾽, ὦ παῖ: σὺν δίκῃ δ᾽ ἥκουσι γῆν, 
ἃ Ὰ 7 Χ ω 8). ὦ ΄- ,ὕ 

ὃ καὶ δέδοικα μὴ σκοπῶσ᾽ ὀρθῶς θεοί. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
ποῦ δ᾽ ὃς ἐμοὶ μιᾶς ἐγένετ᾽ ἐκ ματρὸς 
πολυπόνῳ μοίρᾳ ; : 
ὦ φίλτατ᾽, εἰπέ, ποῦ ᾽στι Ἰ]ολυνείκης, γέρον. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
Σ - ς Ν ᾿ ͵ , 

ἐκεῖνος ἑπτὰ παρθένων τάφου πέλας 
Νιόβης ᾿Αδράστῳ πλησίον παραστατεῖ. 
ὁρᾷς; 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
ς Ἂ ,ο4ὥΔὔΚε Ἁ Ψ “ ς “ 7 

ὁρῶ δῆτ᾽ οὐ σαφῶς, ὁρῶ δέ πως 
μορφῆς τύπωμα στέρνα τ᾽ ἐξηκασμένα. 
ἀνεμώκεος εἴθε δρόμον νεφέλας 
ποσὶν ἐξανύσαιμι δι᾽ αἰθέρος 
πρὸς ἐμὸν ὁμογενέτορα, περὶ δ᾽ ὠλένας 
δέρᾳ φιλτάτᾳ βάλοιμι χρόνῳ 
φυγάδα μέλεον. ὡς 
ὅπλοισι χρυσέοισιν ἐκπρεπής, γέρον, 
ἑῴώοις ὅμοια φλεγέθων βολαῖς ἁλίου. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
Ὡ , ὡς }] “ ᾿.,... ζ ω 

ἥξει δόμους τούσδ᾽, ὥστε σ᾽ ἐμπλῆσαι χαρᾶς, 
ἔνσπονδος. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

οὗτος δ᾽, ὦ γεραιέ, τίς κυρεῖ, 
ἃ “ Ἷς Μ΄ “-“ 7, 

ὃς ἅρμα λευκὸν ἡνιοστροφεῖ βεβώς ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
ὁ μάντις ᾿Αμφιάραος, ὦ δέσποιν᾽, ὅδε' 

Ψ ἡ ἡ » “ “ ἡ ε Ζ σφάγια δ᾽ ἅμ᾽ αὐτῷ, γῆς φιλαίματοι ῥοαί. 



ΤΗΝ ΡΗΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΘΕῈΝΕ 

ΟΙ) ΒΕΗΨΑΝΤ 
50. θὲ 1, ΟΠ] : γοὶ ἔου {πὸ τἱρθξ πεν οοτηε ; 
Δ Βογοΐοσε 1 ἀγοδα ἰοοὶ αοα ἀεΐοπα ἐπε τὶρΐ. 

ἈΝΤΙΘΟΝΕ 

Απά ψ πετὲ ἰ5 πὸ ἤοπ {πὸ 56] βαπιθ τποῖπον Ρογοῦ 
ὙΠ τηθ. ἴο ἃ ἄοομι οὗ ἔγανδὶ] 501 ἢ 

1)6ὰν ἀποϊεπέ, ννἤθ Ὲ 15 ΡοΟΪν πεῖοθβ, {6}. 

ΟΙ) ΒΕΒΥΆΝΤ 

Ηε 5ἰδηάθίῃ πϑὰν Αατγαβέις, παν {πὲ τοι} 
ΟΥ̓ ΝΙοθε 5 ἀπυνεπεα ἠδιρῃξευς σανθῃ. 1600 
ϑϑε δῇ ποὺ ἢ 

ἈΝΤΙΘΌΝΕ 

1 56εε--ποὺ οἰθαυὶν.-- -γεῦ, ΠΑ] στιιοοβοά, 
Γι βοθση ἐπ6 οὐ] πὸ οὗ Πϊς ἔγασηθ πα ομοϑί. 

Ο {παῦ ἃ5 νυιἱπα-ἀσίνεη οἱοπας συν 1 - τ Πρ; 
Τ τηϊρηῦ βρεεαὰ τ τὴν ἔεες ἐῃγοιρ ἐπε αἷτ, 

ἃ πα Πρσῃς [εὐ γα οἴη ρ᾽ 
Βν τν ὑγοῦμευ, τηἷπε οὐ, ἀπ ψἹ ΔΥΤῚ5 

ΜΙιρηΐ ΠοΙα Ρυΐ ἢἰϊς ἀδαῦ πο Κ ο]056- πο] άδη--- 
50. Ἰοπρ' ἃ ΘΧΙ]6 ἴῃ ἀο]ογοι5 ΗΠ] ! 
1,9. πον ἢῈ ἤλμς δι ἴῃ ἀυτηουγ σΌ] ἤδη, 

1κῈὸ {πὸ πιουηῖπρ 5Πα 5 Οὗ πὸ σὰ υΊρῃι- 
Ὀ]αΖίην ! 

ΟΙ ΒΕΒΨΆΝΤ 

ΗἰΠὸν νυ τ 1οὸν το ἢ] ἔπεα 58}8}} πὲ εομπηὲ 1τῦ 
Βν ἔσιοο. 

ΔΝΤΙΘΟΝΕ 

Βαυΐ νοὴ οἢτοῦ, ἀποῖεπέ, ν Πὸ 5 Πα. 
(Υ- ον 6, ̓ν Βο 5. ἈΥ5 ΤῊΣ γείη5 οἵ πυῦβεβ μῃϊΐε ἢ 

ΟἹ ΒΕΉΨΑΝΤ 
Πὸ ρμγυορποὶ Ατηρίαγαις, αν, 15. ἘΠ15. 
ὙΠ Πΐπι ἀγὸ νἹοΐίηις, Εα ἘΠ᾿ 5. Ὀ]οοα- οἴ σῖη 9. 

ῳΩ ωι -.. 
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ΦΟΙΝΊΙΣΣΑΙ 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
ὦ λιπαροζώνου θύγατερ ᾿Αελίου 
Σελαναία, χρυσεόκυκλον φέγγος, 
ὡς ἀτρεμαῖα κέντρα καὶ σώφρονα 
πώλοις μεταφέρων ἰθύνει. 
ποῦ δ᾽ ὃς τὰ δεινὰ τῇδ᾽ ἐφυβρίζει πόλει 
Καπανεύς ; 

ΠΑΙΔΑΓΩ͂ΓΟΣ 
ἐκεῖνος προσβάσεις τεκμαίρεται 

πύργων ἄνω τε καὶ κάτω τείχη μετρῶν. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
ἰώ, 
Νέμεσι καὶ Διὸς βαρύβρομοι βρονταί, 
κεραυνῶν τε φῶς αἰθαλόεν, σύ τοι 

μεγαλαγορίαν ὑπεράνορα κοιμίζεις" 
ὅδ᾽ ἐστίν, αἰχμαλωτίδας 
ὃς δορὶ Θηβαίας Μυκηνηΐσιν 
Λερναίᾳ τε δώσειν τριαίνᾳ, 
Ποσειδανίοις ᾿Αμυμωνίοις 
ὕδασι, δουλείαν περιβαλών, [λέγει ; 
μήποτε μήποτε τάνδ᾽, ὦ πότνια, 
χρυσεοβόστρυχον ὦ ὦ Διὸς ἔρνος 
ἼΑρτεμι, δουλοσύναν τλαίην. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

ὦ τέκνον, εἴσβα δῶμα καὶ κατὰ στέγας 
ἐν παρθενῶσι μίμνε σοῖς, ἐπεὶ πόθου 
εἰς τέρψιν ἦλθες ὦ ὧν ἔχρῃξες εἰσιδεῖν. 
ὄχλος γάρ, ὡς ταραγμὸς εἰσῆλθέν πόλιν, 
χωρεῖ γυναικῶν πρὸς δόμους τυραννικούς" 
φιλόψογον δὲ χρῆμα, θηλειῶν ἔφυ, 
σμικράς τ᾽ ἀφορμὰς ἣν λάβωσι τῶν λόγων, 



“- ΨΤῚ 
»νΥ 

ΤῊΒ ΡΗΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΕῈΝΒ 

ΑΝΤΙΘΌΝΕ 

Ο Ομ"Πἃ οὔτμε ϑδαπ-ς-ροά, ἔπε [ον οὔ πε γα αηΐ σοι. 
Ο Μοοῃ, ἴδοι σοϊάἀοπη-τουπά δα σ]δϑχη, 

Ηον οα]π]ν, μον 5οΡ υν ἐν εὺ πὲ ἀγνοεῖ! ΟἩ, 
Οπὸ ξεν οὔπον ρολάϊηρ Ηἷ5 ἔθδτῃ ! 

Απα ψ ΠεΥὸ ἰς ΣΑΡΑπουβ.- δὲ ΨΚ 80 Πυτ]ς αἴ ΠΕ ος 150 
[1 οἵ Πγϑαῖς ἢ 

ΟΙ ΒΕΒΥΆΝΤ 

ΤΠ εγα :---πὸ οουπηΐϑ αρ πα ἄοννὴ 
ὙΠῸ να ]]-ςἴομθϑ, σαι ρίηρ ΟἿ Του Ε δ᾽ 50 ΠΠρ-ΠοΙρἢΐ. 

ἈΝΤΙΘΌΝΕ 

Ο Νεμιεβίς, Ὁ νὰ τπυπάθυβ το] ρ ἄδερ 
Οὗ Ζειι5, ποῖ Παμπιίηρ Πρηΐ οἵ Πἰς Ἰανίη, 

Ονουννεθηίηρ ναπηΐθ ἄορ πο. ἢπ5 ἢ ἰηΐο ἐπε ]655 
516 60! 

Απά ἰ5 ὑπὶς {πῈ ἤδτοὸ Ὀν ψΠομ 5Π4}} θὲ σίνεη 
Ιηΐοὸ θοπάαρσε ἴο ἄἀδιηθς οἵ Μγοεηας πε Θρθδυτ- νὴ 

ἀδιρητζους [γαΐους 
ΟΥ̓ ΤΠεΡε65.--τὁ ἀπε Τ υϊάεηξ οἵ [ογυπὰ, πε ἔοιιηἰαῖη- 

ΑἸηγιηοηΐδη, αὖ βἴσοκε οἵ Ροβείάοη ὑπαὺ ᾿δὰρΐ,--- 
Ώ ει Πὶς πεὶ οὗ γα] άομη ἀγοιπα ἤθη 5 συνερί ἢ 

ΝΟνΘΥ, 4ἢ πενοῦ, Ὁ Αυΐεμῖς Θάαξεη. 190 
Ζειιβ᾽ ςΠ114, ἢ {ΠῸ ἔγεββας οὗ σοϊάξη 56 6 ῃ. 
Βονεα ὑπάοὺ θοπάάαρσε τηὰν 6 566} ' 

ΟΙ ΒΕΒΥΆΝΤ 

1)α πῃ εΥ, μὰ55 ἴῃ, πα ᾽'πεδῖῃ ἐπα γοοῖς ἀθ 146 
Τὴν τηδίάθη θονγε 5 νΥ πὶ; ἴον ἢν “ἐϑῖτε 
Ηαβὶ ποῖ αἰζαϊηδα, ἐνθη 411 ἔποι ἔα νου] πὶ 5εα. 
ΤΙ. ἴο {πε τον Ὰ] ΠᾺ}15. ἃ ννουηδη- ΓΟ’ 
Οὐμ 65, πον σομἑ σοι πγοιρἢ ὑπὸ ἴον παῖ μαπβες. 
Απα βοδηα1]}-Ἰοντηρ 501}} 15. υνουπδη Κι ; 
Εογ, 50 πεν ἤπά 5]]15} οαπ5ε ἔον 1416 ἴδῃ, 
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ΦΟΙΝΊΙΣΣΑΙ 

πλείους ἐπεισφέρουσιν: ἡδονὴ δέ τις 
γυναιξὶ μηδὲν ὑγιὲς ἀλλήλας λέγειν. 

ΧΟΡΟΣ 
Τύριον͵ οἶδμα λιποῦσ᾽ ἔβαν στρ. α 
ἀκροθίνια Λοξίᾳ 
Φοινίσσας ἀπὸ νάσου 
Φοίβῳ δούλα μελάθρων, 
ἵν᾽ ὑπὸ δειράσι νιφοβόλοις 
Παρνασοῦ κατενάσθη, 
Ἰόνιον κατὰ πόντον ἐλά- 
τῷ πλεύσασα περιρρύτων 
ὑπὲρ ἀκαρπίστων πεδίων 
Σικελίας Ζεφύρου πνοαῖς 
ἱππεύσαντος ἐν οὐρανῷ 
κάλλιστον κελάδημα. 

πόλεος ἐκπροκριθεῖσ᾽ ἐμᾶς ἀντ. α 
καλλιστεύματα Λοξίᾳ 
Καδμείων ἔμολον γᾶν, 

ω Ἵ - 

κλεινῶν ᾿Αγηνοριδᾶν 
ὁμογενεῖς ἐπὶ Λαΐου 

- 3)..3 ᾿, ΄ 

πεμφθεῖσ ἐνθάδε πύργους. 
ἴσα δ᾽ ἀγάλμασι χρυσοτεύ- 
κτοις Φοίβῳ γενόμαν λάτρις. 
ἔτι δὲ Κασταλίας ὕδωρ 
περιμένει με κόμας ἐμᾶς 
δεῦσαι παρθένιον χλιδὰν 
Φοιβείαισι ἘΠῊΝ τς 

ὦ λάμπουσα πέτρα πυρὸς μεσῳδ. 
δικόρυφον σέλας ὑπὲρ ἄκρων 
Βακχείων Διονύσου, 



,ὦ ᾿ 
Ἅ 

ὶ 

ΤῊΒ ΡΗΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙῈΝΕ 

Μοτῖὲ πον ἱηνθηΐ. ϑύναηρο Ὀ᾽ δάσια". νΌΤ 6} ἴα Κὸ 900 

1 βρθὰῖ οὗ 5ἰβέθυ. νομηθη ποιξῃϊηρ σοοί. 

[ αοιοι Οἵιν ΒΕΆΥΑΝΤ ἀπε ἈΝΤΊΘΟΝΕ. 

Ππίοῦ σμομῦϑ 
(3). 1) 

Αἰἴδν ἔτοιὴ ἐπ {465 ἀραϊηςὲ γ γε 5. ννᾺ}]ς ουρ Ππρ, 
ΕῸν Τοχίας ποθεῖ ἀη οἤθσυίην, 
σοι ἐπε [516 οὗ Ῥῃοδθηΐοῖα 1 οαππε. ἴο 0)ὲ {ἢ γᾺ]}} 
{{πῖο ῬΠοοΡις, ἕο 5εσνε ἴπ Πϊς ρᾶ]466-8Ὰ]}]}. 
ὙΠ σα ᾿μθαῖ ἢ ογὰρϑ Οὗ Ραυπάϑϑις, ϑΥ ἢ ἀστόοννν [4]] 

ΟΥ̓ΈΠῈ 5πονν ον βργοπέ, ΠῈ Πα τάς ἢ ἃ ἀν ΘΠ] Ἰπν. 
Ο ἐὺ. Τοπίϑη 5θὰς αἴ Ὁ ννα δ πη. ἐπε νην 

ΟΥ̓ πὲ ον, ἢ] 6 πὸ ἡ οϑῦ- νυ πη ̓  5 οπασνὶοῖ 5ρεά 
Ονεῖ {πε πιστόν 5 πη πατν οοιθά 210 
ΤΠδς ἔγουη 516} ]ν τους επηοα ; Ῥεΐογε πίμι ἤδα 

Μιαβῖς, 61} 411 πὸ Πὰν θη5 γΈΥῈ [6 ]]Ππρ; 
ΤῊΘ σονν οἵ θεδιΐν ἢϊ5 Ὀγεα προς Ὀγίην, 

Πὸ ὁμοίῖοο οἵ τὴν οἷν 5 νἱγρίη-ἤοννγευσ. (Δι. 1) 
Α ριὴ οἵ "νϑαπὺν ἴο 1 οχίας πηλάδ. 

ἼῸ {πὸ ἰαπα οὔ {πε σμη] άγεη οὔ (λάμηις ννὲ ολπτα. 
Το {πὸ βοὸὴη5 οἵ Ασόπου οἵ ἀποϊεπὲ ἔπη. 
ΗπΠον τοι ηῦ ἴο ἃ ρθορ]Ὲ ὃν πεασο {πὸ βάση 

ἢ τὴν απ υβ, ὄνθὴ ἴοὸ 1 μαἴπι5᾽ ον Ε 5. 
Βιιξ ἃ5 ΟἹ ἀ-τυγτοιυρηΐ οἴαξιοβ ἕο οἴαπα ἀὐταν εά 

ΕοΥ {πὸ βουνίοο οὗ Ρῃοσθις ἀρροϊηΐϊεα ννὲ ψετε : 

Απα (βία! ν᾿ 5 ἔοαπὶ νεῖ νναἰξεῖ τι5 {Πόσγα. 
ΓΠδξ τὴν τηαϊ θη σον οἵ 5] ἴηι ΠΑῚΣ 

Μὰν ))ὲ ὀνθυβργαν αὶ ὃν ἰξ5. ΠΑ ]ΠΟν πηρ ΞΠ ν ΕΥ5. 
γε ἴῸὸν ῬΠΟεθιιβ᾽ 5 βευνίοο 15 γόος 1 Ὀγαϊά. 

ΒΡ 

ΗΔ1], τος κ ἐμαὶ ἢ οβὶ ἃ 5Βρ!πάουν οἵ Ἰρης (Λ]εσοαε) 
σόοι {πε οἴονεη ἴησις οὗ ἐπν ἤδμνο ο᾽εν ἐπε πεῖρθς 

ΟΥ̓ ἐπε Βαςοοῆηϊς ρϑὰκ Π)᾽οηνβιβ μαπιηΐθίῃ ! 
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" Δ. ΑΝ ,ὔ οἴνα θ᾽, ἃ καθαμέριον 
στάζεις τὸν πολύκαρπον 

᾿] 7 Ἐπ νας , 

οἰνάνθας ἱεῖσα βότρυν, 
΄ 7 δ ν 9 ΄ τς 

ζάθεά τ᾽ ἄντρα δράκοντος οὔ- 
ρειαί τε σκοπιαὶ θεῶν 

ῇΓ , Θ αν ς ͵ ε 

νιφόβολὸν τ᾽ ὄρος ἱερὸν, εἰ- 
λίσσων ἀθανάτας θεοῦ 
χορὸς γενοίμαν ἄφοβος 
παρὰ μεσόμφαλα γύαλα Φοί- 
βου Δίρκαν προλιποῦσα. 

νῦν δέ μοι πρὸ τειχέων 
θούριος μολὼν Δρης 
αἷμα δάιον φλέγει 
τᾷδ᾽, ὃ μὴ τύχοι, πόλει: 
κοινὰ γὰρ φίλων ἄχη: 
κοινὰ δ᾽, εἴ τι πείσεται 
καλλίπυργος ἅδε γᾶ 
Φοινίσσᾳ χώρᾳ. φεῦ φεῦ. 
κοινὸν αἷμα, κοινὰ τέκεα 
τᾶς κερασφόρου πέφυκεν ᾿Ιοῦς" 
ὧν μέτεστί μοι πόνων. 

ἀμφὶ δὲ πτόλιν νέφος 
ΟῚ 7 Ν 7 

ἀσπίδων πυκνὸν φλέγει 
σῆμα φοινίου μάχης, 
ἃν ᾿Άρης τάχ᾽ εἴσεται 
παισὶν Οἰδίπτου φέρων 
πημονὰν ᾿Ιὡρινύων. 
ἔΛργος ὦ Πελασγικόν, 



ἸῊΞΝ ΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙ ῈΝΒ 

Ηδ1], νίπο {πᾶ νυ φάθ ἢ τ Οἴεγεϑῦ αρ0 
Τὴν ρἷαπὶ οἸαθῖου τὸ Ὀγΐμ ἐπε οαρ 230 

ΤΠαΐ πόνον {πὸ την ϑεϊς στιὰ] νναπζεῖῃ "1 
Η 41], ον στ γον εσθα γῇθτε ἀπε ᾿)τάροη ἀθοάς ! 
ΗΔ1], νναἱοῃύονν Υ βόδι οὗ {Πς Αὐομετ-ροῦ ! 
ΗΔ1], 5σπονν- δι τίθη τά ρσὸβ Ὀν τον τᾺ} ππίγοά ! 

Ο τ΄ηα ὑπ νυυθαῖῃς οἵ {Π6 ἄδποο 1 ὐνοῦὸ ννεανπιν, 
ὙΥΊΠ 50} ππαῖναϊά, τὸ ἐπΠς οάάεος ππάνίην, 

1656 ἔδαν-ϑ τ οΚ αὶ νναΐουος οὐ ᾿)ῖγος Ἰεανίηρ; 
Εν Δρο!]ο᾽ 5 ἀ6}}ς ὃν {πῸ νου] 5 ποαχὺ Ἰγνίηρ ! 

Βυῖ {π|5 ἐὰν θϑῖογε {πὸ ννᾺ}} (δέν. 2) 
Επτίοιις ΑΥ̓Θ5. ΘΟΙη65 ; ἢϊ5 παπᾶ 240 
Τὰρπῖς ον ΤΠ ΘῈ 5 {ΠῸ 9] σι τον- γα... 

(ὐοα ἔογέεπα ἢἰς νν 1] ΕΠ]! 
Εν ἢ ΤΠ] πα 5. ὁη6 ἴπ ραίῃ ; 
Απα ῬΠορηϊοῖα νυῖτῃ 4}} θὰ πὸ 
ΟΥ̓ {πὲ 5ἴαξοεὶν-τοννεσγεα απ 

5.Π4}1 σομάο]ο. ἃ τοι ΐ Πρ Πα ΊΟΙ. 
Ομ 6 ον ᾿ηπδαρσο, ὁη6 οὐ" Ὀ]οοά ; 
ΑἸΙ "ΡῈ Πποντηῃηδάα [ο᾽5 ὑγοοά : 

ΜΊης 5. ἃ}} γοῦν ὑγ] ΔΈ 101,. 

ουπα πὲ ἴον ἃ 5816] -ἀὐτὰν (4πι. 2) 3250 
ΕἙἸοΙα ΚΕ ἤκϑος Ἰενίη-Π σῃΐ---. 
αν ργοβεπίμηρηϊ οἵ τε ἤρῆϊ ! 

Υ οἷ 51.4}} Αὐὸβ στὸ {πὸ ἐὰν 
ΠῚ πὸ Ανεμρουβ᾽ οαγδὲ πὸ ὑστίηρ 
ὁπ {πὸ 5015 οὐ ὑπαὶ Πα Κίηρ. 
Ατγροβ. {ῃν Ροβοαμ τσὴ ξ 

Δ Τὴ {ΠῸ ὕριηρ]6 οὗ Π)]1οΠ ν Ξιιβ θη. ῬΔΙ ΠΆΒΒΠ5 νὰ 5 ἃ ν1Π6 ν] 6] - 
Τπ8 5 ΟΩ6 1106 ΟἸπιδίον 41}ν, ἕο ἔπι ΙΒ} ὉΠ ΠΠΡοΐτοι ἔον πὸ (σά. 
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Ἅ Ν 3, ᾽ Ν 

δειμαίνω τὰν σὰν ἀλκὰν 
Χ Χ ΄ " Χ » καὶ τὸ θεόθεν" οὐ γὰρ ἄδικον 

» 3 “Ὁ , . Δ.2  ε “ 

εἰς ἀγῶνα τόνδ᾽ ἔνοπλος ὁρμᾷ 
7 παὶς μετέρχεται δόμους. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
τὰ μὲν πυλωρῶν κλῇθρά μ᾽ εἰσεδέξατο 
δι᾿ εὐπετείας τειχέων εἴσω μολεῖν. 
ὃ καὶ δέδοικα μή με δικτύων ἔσω 
λαβόντες οὐκ ἐκφρῶσ᾽ ἀναίμακτον χρόα. 
ὧν εἵνεκ᾽ ὄμμα πανταχῇ διοιστέον 
κἀκεῖσε καὶ τὸ δεῦρο, μὴ δόλος τις η). 

. ὡπλισμένος δὲ χεῖρα τῷδε φασγάνῳ 
τὰ πίστ᾽ ἐμαυτῷ τοῦ θράσους παρέξομαι. 
ὠὴ τίς οὗτος ; ἢ κτύπον φοβούμεθα ; ἷ 
ἅπαντα γὰρ τολμῶσι δεινὰ φαίνεται, 
ὅταν δι᾽ ἐχθρᾶς ποὺς ἀμείβηται χθονύς. 
πέποιθα μέντοι μητρί, κοὐ πέποιθ᾽ ἅμα, 
ἥτις μ᾽ ἔπεισε δεῦρ᾽ ὑπόσπονδον μολεῖν. 
ἀλλ᾽ ἐγγὺς ἀλκή: βώμιοι γὰρ ἐσχάραι 
πέλας πάρεισι, κοὺκ ἔρημα δώματα. 
φέρ᾽ ἐς σκοτεινὰς περιβολὰς μεθῶ ξίφος 
καὶ τάσδ᾽ ἔρωμαι, τίνες ἐφεστᾶσιν δόμοις. 
ξέναι γυναῖκες, εἴπτατ᾽, ἐκ ποίας πάτρας 
“Ελληνικοῖσι δώμασιν πελάζετε; 

ΧΟΡΟΣ 
Φοίνισσα μὲν γῆ πὰτρὶς ἡ θρέψασά με, 
᾿Αγήνορος δὲ παῖδες ἐκ πταίδων δορὸς 
Φοίβῳ μ᾽ ἔπεμψαν ἐνθάδ᾽ ἀκροθίνιον. 
μέλλων δὲ πέμπειν μ᾽ Οἰδίπου κλεινὸς γόνος 

-" ἐν 77 ἘΣ] » ») , 

μαντεῖα σεμνὰ Λοξίου τ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάρας, 
“ΟΝ ΄ὔ - , 

ἐν τῷδ᾽ ἐπεστράτευσαν ᾿Αργεῖοι πόλιν. 



Εν 

ΤΗΣ ΡΗΘΕΝΊΤΙΟΙΑΝ ΜΑΤΌΕῈΝΕ 

)γδδα 1. πὰ {πὸ παπα οἱ Ηξάανθη ! 
ΕῸν {πὸ ον οὐ εἴπ  πῸ οοπδς 

Μ41]1-οἸαα ἕο πὸ ἀποϊθηξ ΠΟμ 69 
Δ} ἢ «Γαϑεῖσο᾽ ΠΕΡ θὲ οἔσίνεη. ορ0 

πίον ΡΟ ΝΕΙΟΘΕΞ. 

ΡΟΓΠΥΝΕΙΓΕΒ 

ΤΡ. εν, ἴοο Πρ ΕἸν. παν ἐππὸ νναυθυθ θο] ς 
Μαάδ νὰν ἴῸ} πῖὸ ἰοὺ μᾶ85 ψ ἘΠ] ἔΠ|6 ννά]}ς, 
ὙγΠουθονε 1 ἔδαν Ἰδοῦ, οποο νὰ ἀπο ῖν πεῖ. 
ΤΠδν 58.4}} ποῖ Ἰδὲ γτπηὸ ᾿βοάρε Ὁ ν ἘΠ} τὰν Ὀ]οοή. 
Νερϑάς πλϑὲ 1 ἘΠ6 ἔπι} ΘΥΟΥΝ ΨΜᾺΥ ΤῈ ΘΥ̓Θ 
ΤΈΣ ἀπα ἘΠ] 116 ν᾿, Ἰ65 Ὁ φουπθ ἔγοδοθονν Πατ]ς. 
Μίπε παπα 10} {Πϊς ] 6 ἀστθ αὶ 5ΠᾺ}}} σῖνε τὸ τὴ 
ΤΠ 6 ἀβουγαποο οὗ ἃ ἀδϑρογαῖε σουγαρο ΒΟΙΊ.. 
Ηὰ ! Ψ»ΠηῸ σοθ5 ὑπ 6 γῈ ἢ-- οὐ ἔδαν Γαΐ ἃ βοιπῇ ἢ 
ΑἸ] ρϑυ]οιβ 56 65 ἕο ἔπ θη ἐμαὶ νϑηΐανο 4], 2Ττ0 

ΘΟΟΠ ἂς {Π6 1} ἔδοι ἀγὸ οοῦ ον Πποςίδ 90]. 
Υοὺ 6ὁ 1 {γιὲ τὴν τποΐΠ εν. ἀπα τηϊΞ σιιοῖ,--- 
ὙΠῸ ἄγαν τη ἴο οσοπηθ Πἰ ΠῈῚ ἀπάθ ιν ἐσιιοθ. 
Βυΐ ΠΕ} 15 πὶρὴ ; ἔου 1ο, ἐμὲ αἰταυ- πδασίῃ 
ΑἹ Παπά ; ποὺ νοϊά {πὸ ρϑϊδςθ ἰς οὐ (Ὁ1Κ. 

[ηἴο ἰΐς ἀδγκ 5ῃδθαίῃ Ἰδοῦ τηὸ μ᾽ υηρο τὴν ϑννογῆ. 
Δηά ἃ5Κ ἔπθϑε Ὀν {πὸ ραϊδοα γι ῃο ἔπον "6. 
Υ6 ἅ]16Π ὙγΟΠΊΘ ΠΗ, 5ᾶν, ἔοτη νἢδΐ ἔν Ἰαπα 
[{πἴο {Π6 Ποιηθ5 οἵ Η6]]ὰ5 ἀγὸ γὸ φοη6 ἢ 

ΠΗΟΘΕῦΒ 
ῬΠοθηϊοίδη ννὰ5 ἔῃ Ἰαμα ἐπα [οςἐεγεα τηδ. 9280 
ΑΘ ΠΟΥ 5 50η5᾽ 50η5 βϑῃηΐ γη6 ΠΙΠουννατά 
Τὸ ῬΒοσΡι5, νοι γιϊες οὗ ἐπεὶν θατε]6- 9 ρο ]]. 
ὙΠ θη Οδαϊριιθ᾽ ἔμηηθα 5οὴ νου] ςρεϑεα τὴς οὴ 
Τὸ Γιοχίαβ᾽ ἀυνα] γᾶς] ε πα Πεαγέῆς, 
Ενϑη ἔπθη ἐπε Αὐρῖνεβ τπὰγοῃεα ἀσαϊηςί ἐπε ἔονη. 

3ός 



ΦΟΙΝΊΤΣΣΑΊΙ 

σὺ δ᾽ ἀντάμειψαί μ᾽, ὅστις ὧν ἐλήλυθας 
[ὦ ᾿ ΄ὕ Λ , 

ἑπτάστομον πύργωμωα Θηβαίας πόλεως. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
Ν ἣν ς “- ον ς .Λ 

πατὴρ μὲν ἡμῖν Οἰδίπους ὁ Λαΐου, 
» 9.5 7 - 7 

ἔτικτε δ᾽ ᾿Τοκάστη με, παῖς Μενοικξως: 
᾿ -“ “- ὔ 

9900 καλεῖ δὲ Πολυνείκη με Θηβαῖος λεώς. 

ΧΟΡΟΣ 
5 “ ἣ) 7 

ὦ συγγένεια τῶν ᾿Αγήνορος τέκνων, 

ἐμῶν τυράννων, ὧν ἀπεστάλην ὕπο--- 
- ς ᾽ὔ 7 

γονυπετεῖς ἕδρας προσπίτνω σ᾽, ἄναξ, 

τὸν οἴκοθεν νόμον σέβουσα--- 
ον [ο “ 

ἔβας ὦ χρόνῳ γῶν πατρῴαν. 

ἰὼ ἰώ: πτότνια, μόλε πρόδομος, 

ἀμπέτασον πύλας. 

κλύεις, ὦ τεκοῦσα τόνδε μᾶτερ; 
τω ς - 

τί μέλλεις ὑπώροφα μέλαθρα περᾶν, 
ο - ΡΨ ὩΣ: 7] 7 

800 θιγεῖν τ᾽ ὠλέναις τέκνου; 

ΙΟΚΑΣΤῊ 

Φοίνισσαν βοὰν 
7 3 3 7 Ν 

κλύουσ᾽, ὦ νεάνιδες, γηραιὸν 
, 

πόδ᾽ ἕλκω, τρομερὰν βάσιν." 

ἰὼ τέκνον, 

χρόνῳ σὸν ὄμμα μυρίαις ἐν ἁμέραις 
προσεῖδον: ἀμφίβαλλε μα- 
στὸν ὠλέναισι ματέρος, 

1 Μύυγγδν : ἴον ΜΘ. γεραιῷ ποδὶ τρομερὰν ἕλκω (παιδὶ) ποδὸς 
βάσιν. 
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ἸῊΕ ΡΗΟΒΝΙΓ(ΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΕ 

ΒΒ. {Πποῖι. τ Κὸ ἀμσννοῦ, ψΜ Πη0 ἀτῷ τποχ] {Ππᾶς σΟπΠη 
[[πτὸ {Π|5 ΤΟγ 055. Οὐ πον ραΐεα ΠΡ 5 ἢ 

ΡΟΓΥΝΕΙΘΕΞ 

Οεαϊΐρις, 50. οἵ 1 αἴπι5, ννὰ5 τὴν 51ΓῸ ; 
Μεποροϑιβ᾽ ΟΠ] «οοαθία σαν τὴθ Ὀἱγ τὶ : 
Απάᾶ πὸ ἐπε ΤΠΘΡαη [Ὸ1Κ ῬοΟΪν ποῖ δ 5. ΠΑΠΠ6. 900 

ΟΗΟΘΕ 5 
Ο Κίπϑηθη ποῖ οἵ οά Αρϑπουῦβ τάδ. 
Μν τὰ] οῦβ, ν Π0 Του} φο πὲ τὴθ ἴο {Π|5 ράσο "-- 
Ἴ,ον οὴ ἢν Κηδὸβ ἴῃ Οὔοίβαηςο 1 ΓἈ}], 

Αἴἴον {πὸ νοπὲ οὗ την ΡΕΟρΙο, Ὁ ἸξηΣ Γ-- 

“Ποῖ αὐὸ τοι δ αὐ {πὸ ᾿Ἰαϑί. ἴο ἐπὸ Ἰαπᾷ οὔ ἮΝ ἔα Ποὺς 
οογηδϑὺ ποῖ ! 
γυγπαὺ πο, Θύδεη, μὸ ! ἔατε ἐόν τ οὐ {Π6 ἢᾺ]} ! 

ὙυΊά6 ᾿οῦ ἀπὸ ρα]αοο- ρογἕαϊς ουνπηρ,, 

Μοίύπου ἐπαΐ αν δϑῖ Ὠΐμ, Πδασ᾽ οἱ ἔπ δὰ τὴν Ο8]] ἢ 

γὴν ἀοβὺ {ποιὰ ΠπρῸν ἕο Ρᾶ55 ἤρογη {1 ΠῸ μἰρἢ- τοοΐοα 
θον οΥς πον, 

Απᾶ δτουπᾶ τ ν 90η ν ἢ ἘΠῖ]π6 γτὴ5 ἴο ΟΠ ησ ἢ 300 
ποὺ ΤΟΟΑΒΤΑ. 

ΧΟΘΑΒΤᾺ 
Υοιμ  ννίαη ἀοοεδηΐβ ΥἹΠΡΊΠρ᾽ ΟἸΘΑΓΣ 
ϑιυοῖθ, Ο γα τηδίθηβ, Οἢ. τηΐη6 68}, [ΠΘᾺΡ΄ 

Απά Ιο, τὴν τοϊξζουίηρ ἔδεϊ, ἔρον. δ] ἃ ο]ονν- γα] θα, ἄγαν 

( αἰοίϊος οἰσἠέ ο΄ ῬΟΙῪ ΝΕΙΘΕΒ. 

Ο τὰν 50η, [ ΡεΠοΙα 
ΤῊν ἴαςε αὖ {πε ἰαϑὲ, 

Αἴγον ἀὰγο πηξο]ά, 
Ο τν 8505 ᾿ς μονν οδεῖ 

ΤΉ 6 ἁγτὴ5 του την τηοῖῃου. πα Ὀοβομ ἴο ὈΟΘΟΠῚ 
Θηξο] ἃ πὲ ἔαϑί. 
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ΦΟΙΝΙΣΞΣΑΙ 

παρηίδων τ᾽ ὄρεγμα βο- 

στρύχων τε κνανόχρωτα χαί- 
, ᾿ 4 7 ᾽ » 

τας πλόκαμον, σκιάξων δέραν ἀμάν. 

γα Ψ , Χ 

ἑὼ ἰώ, μόλις φανεὶς 
» » , ᾿ Φ ἣΝ 

ἄελπτα κἀδόκητα ματρὸς ὠλέναις. 
7, “- - ͵ 

τί φῶ σε; πῶς ἅπαντα 
Ν Ν ΄ 

καὶ χερσὶ καὶ λόγοισι 
Ν 

πολυέλικτον ἁδονὰν 
“Ὁ Ν “ 

ἐκεῖσε καὶ τὸ δεῦρο 
7 7 “Ὁ ΄ 

περιχορεύουσα τέρψιν παλαιᾶν λάβω 
“ Ν 7] 

χαρμονᾶν ; ἰὼ τέκος, 

ἔρημον πατρῷον ἔλιπες δόμον 
φυγὰς ἀποσταλεὶς ὁμαίμου λώβ γὰς ἀποσταλεὶς ὁμαίμο ᾳ: 
“' Ν 77 

ἢ ποθεινὸς φίλοις, 
ΓῚ ᾿Ν 
ἢ ποθεινὸς Θήβαις. 

“ » , , “ 

ὅθεν ἐμάν τε λευκόχροα κείρομαι 

δακρυόεσσ᾽ ἀνεῖσα πένθει κόμαν, 
ΕΝ ΄, Ἂ , 
ἄπεπλος φαρέων λευκῶν, τέκνον, 

δυσόρφναια δ᾽ ἀμφὶ τρύχη τάδε 
΄ 3. 13 “ 

σκότι᾽ ἀμείβομαι. 

ς 3.» ῇ 7 ) Ἁ ὁ δ᾽ ἐν δόμοισι πρέσβυς ὀμματοστερὴς 
ἀπήνας ὁμοπτέρου τᾶς ἀπο- 

ζυγείσας δόμων 
, » ΄, » Ἃ , 

πόθον ἀμφιδάκρυτον ἀεὶ κατέχων 



ΤῊΕΒ ΡΗΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΕῈΝΒ 

δίοομρ ἴο τὸ. δίοορ, 
[)δὰαν ποθ, θὰ ἀθονε ! 

[μοὐ τὸ ἀανκ πα ἀτοοὸρ 
ΤΠῈ ἔγοϑθος ἐπουθοῦ, 

Ονευϑῃδάονηρ ἢν ΠΘῸΚ ψΠῈΠ τς ΟἹ αςξουπρσ οαν}5, 
ἢ ἀΠ 6 απ ΠΟΥ οἵ ἰονε. 

Ηορο5, ἄγϑαπηβ, ἔπ ν᾽ γ  Ὲ ρας 310 
Ας ἃ ἴαϊθ {πδαΐ ἴς το] ; 

Υ̓δὲ ἔποῖ οομηδοῖ αὖ ας 
ΕῸν τ Ἁγ πὴς ἴο ΘΗ] ! 

ὙΥΠδῖ 5Π4}} 1 φὰν ἴο {πὸ ἢ- ἤονν 5ΠᾺ}} 1 σγὰβ 1{. {Π|6 
γα ρίαν οἵ οἱ ἢ 

Ἀν ἀϑϑασγαποο οὐ ννογά. 
Οὐ ὃν παηά5 ἐπαΐ δι θγα 6, 

Οὐ ὃν ἔδεϊ ὑπὰξ ἀγὸ βεινγθα, 
Οὐ ὃν ὑθοᾶν {παῖ ουνᾶν8, 

ΗΘ νναγ, {π| Ππϑυνναγά, τοϑοοα ἃς. ἐπ ἄδηςε ᾿πέου- 
ὑνιπϑίῃ 1ζ5 τηὰΖ6 ἢ 

Αἢ ςοι, ἢν ἔα μου 5 ἀδϑοϊαΐε πόμα ουβα κίην,, 
γγαβὶ ὑποῖι ὃν ὑπ ον ὈγΟ ΠΟΥ 5 Ἐν ΤΆ ΠΟΙΙΒ ὙΥΤΌΠ ρ᾽ 

ΕχΠδα !- ἴον ἔπε ὸ ἐν Ἰονουβ᾽ Πϑαγὶς νεγῈ ΔοΠϊηρ,. 320 
ΤΠΟΡο θ᾽ μϑατὲ ον ἐπθὲ ἈοΠϑα Ἰοηρ. 

ΤΠογοοσο τὴν νηϊΐο Πα’ Πᾶνθ [5 ΠΟΤῚ ἔΟΥ πη Πΐ Πρ", 
ὙΠ ψεορίπρ ἰδ τὐ ΓᾺ}} ἔου ἔΠ6 6. τὴν 50}: 

ΟΥ̓ νῆα τοθϑ5 αἰβαυγαν δα. ἔῸΥ 4}} ΔἀΟΥΠΪ ἢ ρ’ 
ΤΉ656 πὶρηϊ- Πυθα τὰρϑ 1 ἀὁη : 

ΜΉ1]6 ἴῃ οὐἵ Π4}1]5 ἐπε οἰ ρητ]6 95 ἃποϊθηΐ, Ἔν ΟῚ 
Υδαγπίηρσ ἃπα ννϑθρίηρ οΕΥ ὑπαΐ ΠΟΌΪ6 ἔνναΐη 

ὙΠ ομ ἔτοπι Ποπθ᾽ 5 γοκε οὗ ἴονε αἸα Παίϊγοα ςενου. 
ΒΗ 6α. δἀροῚ ἴο θὲ 5]αἴη 330 
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ΦΟΙΝΊΙ͂ΣΣΑΙ 

ἀνῇξε μὲν ξίφους 
ἐπ᾽ αὐτόχειρά τε σφαγάν, 

, ΕῚ 

ὑπὲρ τέραμνά Τ ἀγχόνας, 
στενάξων ἀρὰς τέκνοις" 
σὺν ἀλαλαῖσι δ᾽ αἰὲν αἰαγμάτων 
σκότια κρύπτεται. 

Ἧ ᾿] ἥ᾿ ΄ ἈΝ , Ν 

σὲ δ᾽, ὦ τέκνον, καὶ γάμοισι δὴ 
΄ ΄ : Χ ς Ν κλύω ζυγέντα παιδοποιὸν ἁδονὰν 

ξένοισιν ἐν δόμοις ἔχειν 
" 7 -“ Ε] Ψ, 

540 ξένον τε κῆδος ἀμφέπειν, 
ἄλαστα ματρὶ τᾷδε Λα- 
ἴῳ τε τῷ παλαιγενεῖ, 
γάμων ἐπακτὸν ἄταν. 
Σ Ἂς 2 " Ν }] “3 “ 

ἐγὼ δ᾽ οὔτε σοι πυρὸς ἀνῆψα φῶς 
νόμιμον ἐν γάμοις 
[ὡς πρέπει] ματέρι μακαρίᾳ' 
ἀνυμέναια δ᾽ ᾿Ισμηνὸς ἐκηδεύθη 
λουτροφόρου χλιδᾶς: ἀνὰ δὲ Θηβαίαν 
πόλιν ἐσιγάθη σᾶς ἔσοδοι νύμφας. 

350 ὄλοιτο τάδ᾽, εἴτε σίδαρος 
εἴτ᾽ ἔρις εἴτε πατὴρ ὁ σὸς αἴτιος, 
εἴτε τὸ δαιμόνιον κατεκώμασε 
δώμασιν Οἰδιπόδα: 
πρὸς ἐμὲ γὰρ κακῶν ἔμολε τῶνδ᾽ ἄχη. 

ΧΟΡΟΣ 
Ν ᾿] ν 

δεινὸν γυναιξὶν αἱ δι’ ὠδίνων γοναΐῖ, 
,ὔ ΄ - -“ 7] 

καὶ φιλότεκνόν πως πᾶν γυναικεῖον γένος. 

32:79 



ΤΠῈ ΡΗΘΕΝΊΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΈΝΕ 

Βν ᾿νἶ5 ον παπα, ν ΤΠ} ον ον, νυ {ἢ πόθο ἀν -ἐγΑ Πρ; 
Εγομι γα δυς αἴ, ον σγοαπίρ; οὐδὲ ἔπ ἀθομι 

Ηἰ5 μια] βου Ὀγοι ἢ  οὴ. νοι, ἀπε ΘΥῸΥ ΠΤ 
ΜῈ ἀπρις ἢ, Πἰάδς ἴπ ρ]οοιη. 

Βυΐὲ Ἐῃοι, τὴν 50}, 16) 5αν', Πασὲ τπλῆδ ποθ 
ὙΝΊῈ σἔναηρους : ΘΠ] ἄγθη σοξέθη ἴπ ἐπΐπο ΠᾺ]]ς 

ΟἸαά θη {πδ6, νὰ, ἐποι ςουρ θοῦ βίσαηοο ἈΠ πο ! 
οι, ἡ. ἔῃ ν᾽ τποῖ Ποὺ [Ἀ}]}ς 

ΤΉ 6 Ἁ] ἴθ Ὀυ144] οαγοο ἕο Ππασπξ ΠΟΙ ΘΥΘΥ, 
ΤΠΘ 6 5Π8}} ἃ νοῖοε ἔγομι Τκμιῖας᾽ στάνδ ἀθοιβ6. 

ΤΠ6 ΒΡοιιβα] ἕονο ἢ ἔον ἐπες 1 Κίηα]θα πόνου. 
Α5. ΠΡρΡγυ πηοΐμευς τὲ ; 

ΝῸΥ ἴον ἔῃ ν Ὀγ14Ὰ] ἀ14 Ιςηγδθπιις Ὀγίησ ἐπε δ 
{ον οἵ ἐπε βαΐῃ ; ποὺ αὐ ἐπε ἐπέουϊηρ- ἴῃ 

ΟΥ̓ τ|εῖ5 ἔπν θυῖάς ἀἰ4 ΤΉ Θθαμ ταί άθης οἴη ἔπ 66. 
ΑΔ ουγβο θὲ οὶ ἐπαξ οἴῃ, 

ὙΥΒοίΠοὺ ΤῸ ΠῚ 506]}] οἵ ςἔθεὶ θόουη. {ΓΟ ΠῚ την λίπον. 
Οὐ ᾿πιὲ οὗ Ξἐσγιἔθ. οὐ δῖ δὺ τὸν 6] τοθὸ 

ΟΥ̓ ἀδιηοῃβ ἴῃ ψὸὴ ΠΔ]]5 "- ὁὴ πΐπα πολ ΘαΣΠΟΥ 
ΑἸ] τογξαγος οὗ ἐμ ϑὸ νγοϑϑ. 

ΟΗΟΗῦΞ 
ΜΙρῖν ἸῈ πνοιηθη ἰ5 πεῖν ἐγαναι]5 ἔγαϊε : 
Υεα. ἀθὰν ἐμ ἢ] ἰς ἕο 41] υγομηδ  Κἰ π΄. 

1“ ΤῊ 5Ρ6]] οὗ ἐῃε βἴβοὶ ᾿ξ! ἄγαννς πιθὴ ὁπ ἕο ἤσμί.".- 
Θά χιχ, 15. 
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ΦΟΙΝΊΣΣΑΙ 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
μῆτερ, φρονῶν εὖ κοὐ φρονῶν ἀφικόμην 
ἐχθροὺς ἐς ἄνδρας" ἀλλ᾽ ἀναγκαίως ἔχει 
πατρίδος ἐ ἐρᾶν ἅπαντας" ὃς δ᾽ ἄλλως λέγει, 
λόγοισι χαίρει, τὸν δὲ νοῦν ἐκεῖσ᾽ ἔχει. 
οὕτω δὲ τάρβους εἰς φόβον τ’ ἀφικόμην, 
μή τις δόλος με πρὸς κασιγνήτου κτάνῃ, 
ὥστε ξιφήρη χεῖρ᾽ ἔχων δι᾽ ἄστεως 
κυκλῶν πρόσωπον ἦλθον. ὃν δέ μ᾽ ὠφελεῖ, 
σπονδαί τε καὶ σὴ πίστις, ἥ μ᾽ ἐσήγαγε 
τείχη πατρῷα" πολύδακρυς δ᾽ ἀφικόμην, 
χρόνιος ἰδὼν μέλαθρα καὶ βωμοὺς θεῶν 
γυμνάσιά θ᾽ οἷσιν ἐνετράφην, Δίρκης θ᾽ ὕδωρ: 
ὧν οὐ δικαίως ἀπελαθεὶς ξένην πόλιν 
ναίω, δι᾿ ὄσσων ὄμμ᾽ ἔχων δακρυρροοῦν. 

ἀλλ᾽ ἐκ γὰρ ἄλγους ἄλγος αὖ σὲ δέρκομαι 
ἱ κάρα ξυρῆκες καὶ πέπλους μελαγχίμους] 
ἔχουσαν, οἴμοι τῶν ἐμῶν ἐγὼ κακῶν. 
ὡς δεινὸν ἔχθρα, μῆτερ, οἰκείων φίλων 
καὶ δυσλύτους ἔχουσα τὰς διαλλαγάς. 
τί γὰρ πατήρ μοι πρέσβυς ἐ ἐν δόμοισι δρᾷ, 
σκότον δεδορκώς; τί δὲ κασίγνηται δύο; ; 
ἢ που στένουσι τλήμονας φυγὰς ἐμάς ; 

ΙΟΚΑΣΤῊΗ 

κακῶς θεῶν τις Οἰδίπου φθείρει γένος" 
οὕτω γὰρ ἤρξατ᾽, ἄνομα μὲν τεκεῖν ἐμέ, 
κακῶς δὲ γῆμαι πατέρα σὸν φῦναί τε σέ. 
ἀτὰρ τί ταῦτα.; δεῖ φέρειν τὰ τῶν θεῶν. 
ὅπως δ᾽ ἔρωμαι, μή τι σὴν δάκω φρένα, 
δέδοιχ᾽, ἃ χρήζω" διὰ πόθου δ᾽ ἐλήλυθα. 



ΤῊΕ ΡΗΟΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΒ 

ΡΟΓΥΝΕΙ͂ΘΕΒ 

ὙΥΊ5εν, ἀπά γοῖ ποὺ νεῖν, πάνθ ! οοπηο, 

Μοΐπου, πᾷ ἔοοβ γε ἃ}} τπθ ὴ ἅγ6 σοπδΕγα πε α 

Τὸ ἴονὲ ὑἐμποῖν {ἈΠ υ]απά ἢ πὸ αὶ ἢ ποῖ 50, 

ϑρογξθῖἢ ψ Πἢ ννογά5, ἢΪ5. ΠδαγῈ ἰ5 οὐ που νν ΠΟ ΓΟ. 

[πὶ 5 ἢ γηϊσρίνίπρ οληλ6 1, ἴῃ 5060 ἢ ἀγεδά 

1,εϑὺ ὑγόδοποῦν 5] ν τη6, οἵ τὴν ὈγοῦΠ ον ἔγαπιεά. 

ΤΗαδΐ ἐπγοιρη ὑπὸ εἰΐν ϑυνοτα ἰπ Παηα 1 μαββεά, 

Αγνγε Κϑϑηὶν ρ]αποίηρ τουπμα. Οπε εἴὰν 1 Πδὰ :-- 

ΤῊΣ ἔσιιοα πα τπν ἔαῖν ἔα 1Π ἀσαν τὴ6 ἹΠΠ]η 

ΤΉ Θοο νὰ }1ς5 ἀποθοῖσα!. ΕᾺΠ]) οἵ ἔδαγϑ 1 σάτηθ. 

3 Ἰαἴὸ ἴο 566 Βομῃηθ, αἰΐαγα οἵ ἐῃῆς (ἀοαδ, 

ΤῊὴΘ αἰ ῃ]οῖο- θα ἐπα ἐγαϊπμδα πηθ, ΓΟ δ᾽ 5 Βρυηρ, 

Ώ πος θα πῃ θα νυ ρ αν, ἴῃ ἃ βἔγαηρθ ἴον 

ἄννε]], τηΐπὸ ἐν ὲβ ἃ ἔοπηϊαίη Ἔν εὺ οὗ ἔθδγ5. 

ΤΉΘο ἴοο, ἔογ βουτον 5 ΟΥΌν Οἵ βούτονν, 1 566 
ΊῊ 5 Πάνθη Πεοδά, ἀπα ἴπ ἀλγκ τπουηϊηρ᾽ ΤΟ 65 

ΟἸδα----τνοα 15 τη6 ΤῸ τὴν οδἸ τη 65 ! 

Μοίπου, μὸν αἶγα ἰ5 βυσῖε θευνιχὶ πθὰν Κίμ. 

Ηον Πορε]θ55 γεοοπο δ οι ἰ5 ! 
γυγμαὶ ἀοίῃ τηΐπο ἀποϊοπὶ αι μου ἴῃ Πἰ5. Π8]]5. 

ὙΠοβε Ἰρῃΐ 15 ἀδυκπθθβ ἢ ΑΠα τὴν δἰβίθυβ ἔνγα!η---- 
1)0 {πδϑὲ θϑμηοδῃ μἷπ6 ΟΧ δ᾽ 5 ΤΉ ]ΒῈΥν ἢ 

ΠΟΟΘΑΞΤᾺ 
ΕΌαΠ]ν ἀοίῃ βοιηε Οοά ταΐῃ Οεαϊρις᾽ ᾿ἴπε. ὦ 
ΤῊ ᾿ξ θεσαη- 1 Ῥάγα ἐουε πα 66 ἴσβαε : Ι 
γεά τππάδν οαγβα ἔην 5ἶγα,- -- ἀπά ποῖ νναδὲ ὈΟΓῊ ! 

Υεὶ ν Πογοΐογε ὑπὶςῦ ὙΠεὲ Οὐαβ᾽ νν1}} τπτιϑὲ ννα 6 Δ 1. 

Βιυΐ ον ἴο «5Κ ἐπε ἐπίπρ νου ]α 1 ἔδασ, 
1, δῦ 1 5Βμου]ά σᾺ}} τῃν 50], γεὺ Ἰοπσ ἴον ὑΠἴ5. 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 
7 Ψ 

ἀλλ᾽ ἐξερώτα, μηδὲν ἐνδεὲς λίπης" 
ὰ ὃς Ἃ ΄ ΟΥ̓ ἡράν» ἡρω . , [ᾳ] , 

ἃ γὰρ σὺ βούλει, ταὔτ᾽ ἐμοὶ, μῆτερ, φίλα. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
καὶ δή σ᾽ ἐρωτῶ πρῶτον ὧν χρήξω τυχεῖν, 
τί τὸ στέρεσθαι πατρίδος ; ἣ κακὸν μέγα; 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 
΄ " 5. ἃ Χ . Ἃ “ μέγιστον" ἔργῳ δ᾽ ἐστὶ μεῖζον ἢ λόγῳ. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
,ὔ Ε , 3 “ ΄ 7 Χ 7 

τίς ὁ τρόπος αὐτοῦ; τί φυγάσιν τὸ δυσχερές; 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
ἕν μὲν μέγιστον, οὐκ ἔχει παρρησίαν. 

ὁ ᾿ἸΟΚΆΣΤΗ 
δούλου τόδ᾽ εἶπας, μὴ λέγειν ἅ τις φρονεῖ. 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 
“ ᾿Α 

τὰς τῶν κρατούντων ἀμαθίας φέρειν χρεών. 
ΙΟΚΑΣΤῊ 

Ἀ " “ -“ Ἷ -“ 

καὶ τοῦτο λυπρόν, συνασοφεῖν τοῖς μὴ σοφοῖς. 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 

» Ν 

ἀλλ᾽ εἰς τὸ κέρδος παρὰ φύσιν δουλευτέον. 
ΙΟΚΑΣΤῊ 

ε , , ΄ 

αἱ δ᾽ ἐλπίδες βόσκουσι φυγάδας, ὡς λόγος. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
“- Υ̓ ᾽ 3» «ἢ , ΄ 

καλοῖς βλέπουσαί γ᾽ ὄμμασιν, μέλλουσι δέ. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
ΡΟΝ, , » νὴ » ᾽ ν » οὐδ᾽ ὁ χρόνος αὐτὰς διεσάφησ᾽ οὔσας κενάς; 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 
Μ ᾽ ’ : ἈΟΜς ἃ -“ - 

ἔχουσιν ἀφροδίτην τιν᾽ ἡδεῖαν κακῶν. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
ῇ “-“ 

πόθεν δ᾽ ἐβόσκου πρὶν γάμοις εὑρεῖν βίον ; 



“ 

ΤῊΗΒ ΡΗΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΒ 

ΡΟΙΥΝΕΙΟΕΒ 
Νὰν, 5 ; ἰδᾶνὸ πὸ ἀδϑδῖτε ππϑαϊςῆςξα ; 
Εον, τποΐῃον, ἐπα ποῖ ννου]άϑὶ 5 ἀθαν ἴο το. 

σΟΟΛΒΤᾺ 
ΕἸγϑὸ, {πθπ, 1 ἃς κ ἔπεεὲ ἐπαῦ [1 ξαϊη ννοι]α ᾿ΘΆ 1. 
ὙΥΠαῦ τηραηεὶῃ ὄχ [5 [Ὁ ἃ 9όγὸ 11} 

ΡΟΙΥΝΕΙΓΕΒ 

ἼΠῸ ςογοοῖ. ἴῃ ἀδοά βόσύεὺ ἐπδῃ ἴῃ ννοσή. 

ΧΟΟΑΒΤᾺ 

Ιηὴ ν ῆδὺ νῖθο Σ Ποῖ ἴον ὄχῖϊὸς Πἰὸς τὲς οὕϊηρ ἢ 390 

ΡΟΙΓΥΝΕΙΓΕΒ 

5 ποβὺ οἵ 4}]---ἃὰ σασ} ἴα ὁ ὑπε οηριε. 

ΧΟΘΑΞΤᾺ 

ΤΗαΐ 15 {Π6 5]ανοβ ἰοῦ, ποῖ ἴο βρθὰκ οπε᾽ 5 ἐποιρ} ! 

ΡΟΙΥΝΕΙΓΕΞ 

ΓΠῸ πη ϑάοηι οἵ Πὶς τ] 6 Υ5 τητιοὲ ομΘ ὈΘΔΓ. 

ΟΟΑΞΤᾺ 
Ηατὰ {Πῖ5, ἐπαῦ μα ραγίακε ἴῃ ἔ0Π}ν οἵ ἔοοϊς ! 

ΡΟΓΥΝΕΙ͂ΘΕΞ 
ΥοΚο5 παΐιγε Ἰοαῖῦῃ 65 πλπιϑὲ θ6 ΤῸ ρῥγοῆὶ θογπε. 

“ΟΘΑΒΤᾺ 
Υεῦ Βορθ5 θὲ Ἔχ] πηθαΐ, 50 ΓΠ5 {Π6 5νν. 

ΡΟΓΥΝΕΙΘΕΒ 
ΗοΡ65 Ιοὸκ ντῇ Κὶπα δον, γεὺ {πεν Ἰοηρ' ἀεἶαὰν. 

“ΟΟΛΕΞΤᾺ 
Βαυῖ ἀοίῃ ποῖ τΐπηα ἰὰν θᾶσγα ἐπεῖν οἰ ρἐη685 ἢ 

ΡΟΓΥΝΕΙΓΕΞ : 
ΑἩ, θαΐ ϑσυνϑεὺ υυἱζομοσν τηϊα 1115 Πᾶνε ἐμὸν ! 

.ΟΟΑΞΤᾺ 
ΜΒ οποο νναβῦ ποῖ ἔβα, ἐσὲ τηᾶυταρε Ὀγοσσῃς ἐπες 

βα θδίδηηοο ἢ 400 

ῳ9 "'; ᾧωι 



ΦΟΙΝΙΣΣΑῚΙ 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
᾿ κ᾿ 3 53 3 " 

ποτὲ μὲν ἐπ᾽ ἦμαρ εἶχον, εἶτ᾽ οὐκ εἶχον ἂν. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
Ν ΄ 

φίλοι δὲ πατρὸς καὶ ξένοι σ᾽ οὐκ ὠφέλουν; 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
3, - νι , Ὁ 2 ΄ 4 ἣν 

εὖ πρᾶσσε' τὰ φίλων δ᾽ οὐδέν, ἤν τι δυστυχῆς. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
50.» ς , , 3. ἑν }] [4 , 

οὐδ᾽ ηὑγένειά σ᾽ ἦρεν εἰς ὕψος μέγα ; 
ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 

᾿Ν Χ ΝΑΙ 90 Ν , ᾽ Μ᾽ , 

κακὸν τὸ μὴ ἔχειν" τὸ γένος οὐκ ἔβοσκέ με. 
ΙΟΚΑΣΤῊ 

ς , ς΄ ἡ , " ἡ πατρίς, ὡς ἔοικε, φίλτατον βροτοῖς. 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 
ΘΟ». 9 Α ΄ὔ » οἱ ς 5) Ν ,, 

οὐδ᾽ ὀνομάσαι δύναι᾽ ἂν ὡς ἐστὶν φίλον. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
“. “Ν ᾽ 7 » 

πῶς δ᾽ ἦλθες ΓΑργος ; τίν᾽ ἐπίνοιαν ἔσχεθες ; 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
» 50. ς 7 είς, 77 Ν Ἀ 7 

οὐκ οἶδ᾽" ὁ δαίμων μ᾽ ἐκάλεσεν πρὸς τὴν τύχην. 
ΙΟΚΑΣΤῊ 

Ν Ν ς , 4 7 ς σι" ͵Ζ σοφὸς γὰρ ὁ θεός: τίνι τρόπῳ δ᾽ ἔσχες λέχος ; 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
», 3.9 ΄ ΄ 7 

ἔχρησ᾽ ᾿Αδράστῳ Λοξίας. χρησμόν τινα. 
ΙΟΚΑΣΤῊ 

“ Ἷ ᾿ΟΥΝΟ ᾿ }} Μ ων 

ποῖον ; τί τοῦτ᾽ ἔλεξας ; οὐκ ἔχω μαθεῖν. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
7 .-, 7 3. 1: ΄ 7, ἊΨ 

κάπρῳ λέοντί θ᾽ ἁρμόσαι παίδων γάμους. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
4 -“ Ρ ΄ “ 

καὶ σοὶ τί θηρῶν ὀνόματος μετῆν, τέκνον ; 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 

νὺξ ἣν, ᾿Αδράστου δ᾽ ἦλθον εἰς παραστάδας. 



ΤῊΗΒ ΡΗΟΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΕ 

ΡΟΓΥΝΕΙΟΘΕΞ 
1165 μα 1 ἀλ}ν Ὀγθδα, ἀπα νυν ἢ 1} 65 Παα ποῖ. 

ΧΟΘΛΒΤᾺ 
᾿ ἨΗεἸροά {πὸν ποὺ ἔπθο, τῃν ἔαιῃου 5 ἔπε πᾶς. ἀπά 

σιιοδὺδ ἢ 
ΡΟΓΥΝΕΙΟΕΒ 

ΡΙΌΒΡΟΥ :--]ο ἦς. να πίϑἢ 1 ποῖ ργΌΒρΡΟΥ ποῦ. 

ΧΟΘΑΞΤᾺ 
Π)}14 ΠΙρῊ ᾽ν Ὀγῖηρ' {Π6 6 ποῖ ἴο Πὶρἢ ὀϑίαϊε ὃ 

ΡΟΓΥΝΕΙΟῈΒ 
Α οαγδ86 ἰ5 ρϑηισν. Βιπῃ δα της ποί. 

“ΟΟΑΒΤᾺ 
Μοβὶ ἄδδγ. γηθϑθ θη. ἴο ΤΠ6 15 [ὑπο υ]δηα. 

ΡΟΓΥΝΕΙΘῈΒ 
Ηον ἄθαν, ποι οου]άϑὺ ποῖ ὄνεπ αὔξει 1. 

9ΟΟΛΒΤᾺ 
Το ΑΥὐρὸβ πον οδιη δὲ ὑπο ἢ ὙΠ νυ παῖ ᾿πξεηΐ ἢ 

ΡΟΠΥΝΕΙΘῈΒ ᾿ 
ΓΚπον ποῖ. Ηξᾶνεη ἴο τὴν ἴδξε βυυηηοηΠθα Πη6.᾿ 

9ΟΘΑΞΤᾺ 
ὙΥ 156 ἴα της αοα. Ηον αϊαΞςῦ ποῖ νη ἴῃ ν Ὀγι46 ἢ 

ΡΟΙΥΝΕΙ͂ΘΕΒ 
Τὸ Ααἀγαβίιβ [οχίὰϑ ΒΡ Κὸ ἃΠ ΟΥ̓Δ ΟΪ6. 

“ΟΟΑΒΤᾺ 
Ὑγηδΐ ννὰβ ἢ 2 Ηον τηϑδη βὺ ὑποι ἢ 1 οαηποῖΐ σιιθβ5. 410 

ΡΟΙΠΥΝΕΙΘΕΞ 
ΟΠ “ 7} αἀαιισλίογς γυδ ἰο α ἰΐοπ πα αὶ ῥοαν." 

ΧΟΘΑΞΤᾺ 
50),  ΊΠ ἃ Ὀγιΐθ᾿ 5 πᾶτηθ νγμαὺ Ππαάϑὺ ὑποιῖ τὸ ὁ ἢ 

ΡΟΓΥΝΕΙΓΘΕΒ 
Ἴννα5 πίρῃῦ : ἴὸ Ααἀγαβίιβ᾽ ρα]  -ῬΌΥΟΝ 1 οάμπε. 
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480 

3η8ὃ 

ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
ὔ ͵ὕ -πτ Ν 7 

κοίτας ματεύων ἡ φυγὰς πλανώμενος ; 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
5 - το, ΒΕ » 5 ,ὕ 
ἣν ταῦτα" κἄᾷτά γ᾽ ἦλθεν ἄλλος αὖ φυγάς. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
ἢ ᾿ ε Οὐ μας Ἰῳέμ τ , ΝΥ “5 

τίς οὗτος ; ὡς ἄρ᾽ ἄθλιος κἀκεῖνος ἣν. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
Τυδεύς, ὃν Οἰνέως φασὶν ἐκφῦναι πατρός. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
͵ Χ - - ΜΟΎ δ 

τί θηρσὶν ὑμᾶς δῆτ᾽ "Αδραστος ἤκασεν ; 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 

- 5 » Ἁ . 8. , στρωμνῆς ἐς ἀλκὴν οὕνεκ᾽ ἤλθομεν πέρι. 
ΙΟΚΑΣΤῊ 

ἐνταῦθα 'Γαλαοῦ παῖς συνῆκε θέσφατα ; 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 

, ΄ - 7 - 7 

κἄδωκεν ἡμῖν δύο δυοῖν νεάνιδας. 
ΙΟΚΑΣΤΗ 

Ἦ τ - ΟῚ - δ “- 

ἄρ᾽ εὐτυχεῖς οὖν τοῖς γάμοις ἢ δυστυχεῖς ; 
ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 

᾽ ᾿ τος ς 7, ᾽ ΤΟΥ 
οὐ μεμπτὸς ἡμῖν ὁ γάμος εἰς τόδ᾽ ἡμέρας. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
ων » ὌΥ ΞΟ ΄ “ πῶς δ᾽ ἐξέπεισας δεῦρό σοι σπέσθαι στρατόν; 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
,ΙΥ Ψ - ’ 

δισσοῖς “Αδραστος ὦμοσεν γαμβροῖς τόδε, 
[Τυδεῖ τε κἀμοί: σύγγαμος γάρ ἐστ᾽ ἐμός, 
ἄμφω κατάξειν εἰς πάτραν, πρόσθεν δ᾽ ἐμέ. 

Ν Ν ἴον δι 4 Υ̓ 
πολλοὶ δὲ Δαναῶν καὶ Μυκηναίων ἄκροι 
πάρεισι, λυπρὰν χάριν, ἀναγκαίαν. δ᾽ ἐμοὶ 
διδόντες" ἐπὶ γὰρ τὴν ἐμὴν στρατεύομαι 
πόλιν. θεοὺς δ᾽ ἐπώμοσ᾽ ὡς ἀκουσίως 
τοῖς φιλτάτοις τοκεῦσιν ἠράμην δόρυ. 
᾽ » .} Ν 7, “ “ ΄“ 

ἀλλ᾽ εἰς σὲ τείνει τῶνδε διάλυσις κακῶν, 



ΤῊΗΒ ΡΗΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙῈΝΒ 

“ΟΘΑΒΤᾺ 
ϑϑοκίηρ' ἃ οι οἢ), ἃ5. ΠΟΙ 6655 Ἔχῖϊο5 ΤΟΔῚ ἢ 

ΡΟΓΥΝΕΙ͂ΘΕΞ 
Ενοη παῖ. Αποΐμου οχῖϊα ἘΒΙ ΠΘΥ οαη16. 

9ΟΟΑΒΤᾺ 
ὙΠῸ ὃ [ἴῃ νυνῆαὺ Παρ] 685 ρΠρης νας ἢῈ νυ 0ΠΔᾺ] ! 

ΡΟΓΥΝΕΙΘΕΒ 
Τνάδιβ, ΠῸ βργδηρ,, τη6 8γν.. οἵ Ομ οιιθ᾽ [01Π5. 

ΤΟΘΑΒΤᾺ 
γὴν ἴο Αὐἀτγαβίαβ βθειηθα νὰ ἃ5 "ἃ ᾿εαβῖβ ἢ 420 

ΡΟΓΥΝΕΙΘΕΒ 
Εον ἐπαῦ ννὲ [6}1] το ἢσπεϊησ ἔῸΥ οἷν οοιο ἢ. 

9ΟΘΑΞΤᾺ 
ΤΠ θη Τα]δι5᾽ 50 τοδα τἱρηΐ πὸ οὔδοϊο ἢ 

ΡΟΓΥΝΕΙΘῈΞ 
Υεὰ---ἴο τι5 ὑνναΐη σανα ἢϊβ γνοιυπρ' ἀπο 6 5. ἔνα. 

9ΟΟΑΒΤᾺ ᾿ 
ΒΙοϑὰ οὐ ἀπ] θβῖ. ὑπ θη. ἀσὶ ἔποι ἴῃ την Ὀγ]άε 

ΡΟΓΥΝΕΙΟΘῈΞ 
« [[πἴο {Πϊ5 ἀἂν 1 πα πὸ ἔδευ!ξ ἴῃ Ποὺ. 

"ΟΟΑΒΤᾺ , 
Ηον αἰακὺ ποῖ νυ νοη Ποβὺ ἴὸ [ΌΠ]ονν ἐπες ἢ 

ΡΟΓΥΝΕΙΟΘΕΒ 
Τὸ Πῖ5 ἔνψο ἀδιυρηζουβ᾽ Πυβθαπας σοσε Αὐγαβίις, 
Τγάειβ ἃπα τη6.---Τὴν ΤΥ Ρ - Εἰ πϑιηδη ἢ6.--- 
Τὸ Ὀγίησ θοῚἢ Ποιηδ ἔγου εχῖϊθ, 6 με ἢγϑί. 
᾿λάᾶπᾶδπ πα Μίνοεποδη οἢϊθῖς θῈ ἤετε 430 
Μδηγ--ἃ ποοαξῃ], νεΐ ἃ πηουτ] σταςο 
Τὸ πη6. ἴοσ 1 ἀρσαϊηδὲ τὴν σοαπ σ᾽ τη ΓΟ. 
Απά, ὃν ἐπε (σας 1 ϑυγθασγ, ππνν ]]Ππο]ν 
ΤΊ τὸ Ξρϑὰν ἀραϊηβὶ τὴν ας που 5. ποιῖιβα. 
Βυΐ ψ ἢ ἔπεα τοϑὶς ὑΠπῸ ἀβϑαδσίηρ οἵ ἔπεϑε 1115. 



ΦΟΙΝΊΙΣΣΑΙ 

μῆτερ. διαλλάξασαν ὁ “ὁμογενεῖς φίλους 
παῦσαι πόνων με καὶ σὲ καὶ πᾶσαν πόλιν. 
πάλαι “μὲν οὖν ὑμνηθέν, ἀλλ᾽ ὅμως ἐρῶ" 
τὰ χρήματ᾽ ἀνθρώποισι τιμιώτατα 

440 δύναμίν τε πλείστην τῶν ἐν ἀνθρώποις ἔχει. 
ἁγὼ μεθήκω δεῦρο μυρίαν ἄγων 
λόγχην" πένης γὰρ οὐδὲν εὐγενὴς ἀνήρ. 

ΧΟΡΟΣ 

καὶ μὴν ̓ Ετεοκλῆς εἰς διαλλαγὰς ὅδε 
χωρεῖ: σὸν ἔργον, μῆτερ ᾿Ιοκάστη, λέγειν 
τοιούσδε μύθους οἷς διαλλάξεις τέκνα. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
μῆτερ, πάρειμι: τήνδε, σοὶ χάριν διδοὺς 
ἦλθον. τί χρὴ δρᾶν ; ἀρχέτω δέ τις λόγου. 
ὡς ἀμφὶ τείχη καὶ ξυνωρίδας λόχων 
τάσσων ἐπέσχον πόλιν, ὅπως κλύοιμί σου 

450 κοινὰς βραβείας, αἷς ὑπόσπονδον μολεῖν 

τόνδ᾽ εἰσεδέξω τειχέων πείσασά με. 
ΙΟΚΑΣΤῊ 

ἐπίσχες" οὔτοι τὸ ταχὺ τὴν δίκην ἔχει" 
βραδεῖς δὲ μῦθοι πλεῖστον ἀνύουσιν σοφόν. 
σχάσον δὲ δεινὸν ὄμμα καὶ θυμοῦ πνοάς" 
οὐ γὰρ τὸ λαιμότμητον εἰσορᾷς κάρα 
Ποργόνος, ἀδελφὸν δ᾽ εἰσορᾷς ἥκοντα σόν. 
σύ τ᾽ αὖ πρόσωπον πρὸς κασίγνητον στρέφε, 
Πολύνεικες" εἰς γὰρ ταὐτὸν ὄμμασι βλέτων 
λέξεις τ᾽ ἄμεινον τοῦδέ τ᾽ ἐνδέξει λόγους. 

400 παραινέσαι δὲ σφῷν τι βούλομαι σοφόν" 
ὅταν φίλος τις ἀνδρὶ θυμωθεὶς φίλῳ 
εἰς ὲν συνελθὼν ὄ ὄμματ᾽ ὄμμασιν διδῷ, 
ἐφ᾽ οἷσιν ἥκει, ταῦτα χρὴ μόνον σκοπεῖν, 
κακῶν δὲ τῶν πρὶν μηδενὸς μνείαν ἔχειν. 
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ΤΗΕ ΡΗΟΕΝΝΙΟΙᾺΝ ΜΑΙΌΕΝΒ 

Μοίμεν, ἴὸ 5εὲ αἴ πο ἔποθε πε ἴῃ Ὀ]οοά, 
Απά ἐπα εἶθ, {πππὸν ἀμ] 4}} {πὸ οἱτν 5. [01] 5. 
ΟἸὰ ἰς ὑπὸ ϑανν,--τνεῦ Ψ 1]. αὐτου ἴ :-- 
ἢ φαΐ ἦρι νιθη Σ οψ 65 15 ποποι θα ηιοσὶ ὁ αἱ, 
Απὰ ὁ αἰΐ ἐππιρα οὐ φαγί μαΐλι οἰο Ἐπὶ ρολνν. 440 
(Ἀἀριαϊηίηρ σοι ] 655 Θρθανθ ΤΟΥ ἘΠ|15. Ε σΟΙΠ6 : 
Γὸν ἀπὸ Πρ! - ον ἴῃ ρονογῖν 5 παρ τ, 

(ἩΟΘΗ 5 
0. απἴο μάγον ἔθοοϊος ςΟΠ165. 
Μοῦπον «Ψοοαρῖα, ἘΠ Ππηὸ τΠ6 ἴα κ ἴὸ ΞΡ Κ 
νον 9 ψ που  ὺν ποῖ 514} ςοὐ ν᾽ 50ὴ5 αὐ 0Π6. 

Πηΐδ) ἘΤΈΟΘΟΙΕΒ. 
ΕΤΕΟΘΟΙΠΕΒ 

Ηετε ἃῃὴ 1, τοῦ οῚ. 4}} [ῸΥ στάςε ἴοὸ {Π6 6 
ΙΘοηθ. δ παῖ ποεᾶς ἴο ἀο ἢ; Βὲ ςρεεοῖ βεριη. 
Εὸν 1 Πᾶνε οἴαγϑα ἕλοι τα 5} Πρ του πα ἐΠπ6 νν4}}ς 
ΤἼε ο]ο56- ΠηΚοα οογάοῃ οἵ ἀεΐθηςε, ἴο ΠΕΔΥ 
Τὴν τηραϊαϊίοη ον τΠ6 ν Π] ἢ ἔποῖῦ ᾿αϑὺ υυγοιρΐ 450 
Οἱ τὴ ἴο δαάψμξ ἐΠπ|ς ππδ πη νυ ὉΠ] Οἷα" νγ 8115. 

ΧΟΟΑΒΤᾺ 
ΕοΥΡθᾶν : παρε Ὀγηρο ποῖ 1πίϊοε ἴῃ ἰΐς γαίῃ : 
Βαΐ 5ονν 5βρεεοῖ υυἱηποῖῃ οἴξοπεϑι νυ] 5 6 η6, 
Βεέγαϊη ἤθσος ΙοῸκΚ ἃπα ρα ϑϑίοπ᾿ 5 βἴουτην Ὀγϑάῖῃ : 
πε ΟοΥροη᾿ 5 βενεγεα ἢφδα ἔμοιῖ ϑεδοὶ ποῦ ; 
ΤΠοῖ βοῦϑι {Πῖπθ ον ὈγοΐΠου ΒΙΓΠΘῚ ΘΟΙη6. 
Απα ἴπου, ππΐο ἢν Ὀγοῖπ ον ἴσῃ ἢν ἴαοο. 
Ροϊνποῖοθϑ ἢ ἔου., 1 ποῖ αξ τηϑεῦ ἢϊς ἐγα. 
Το 5Π8}} {πῸ θεϊξεν βσρεᾶκ, ἀπὰ ἤθει ἢἷς ννογᾶς. 
Βαΐῃ ννου]ὰ 1 νυ Ίβεὶν οοιη56] ἴπθο6, πα {ῃ66. 400 
θη ΠῈ ψῃοβο νυυάΐῃ ἰς ποῖ ἀραϊηβὶ ἢϊ5 ἔθ πα 
Οομηδϑίῃ ἴο πηϑεΐ ἢΐην. ςἰαπάεεῃ ἐνὰ ἴο ἐνα. 
Τὺ μῖπη Ιοὸκ οπἷν αὐ ἐμαὶ ἔοσ ἢ ἢ ΠῈ οᾶπιδ. Ν 
ΑΠπα ΘΠ υΊ5ἢ ΠΟ ΓΕ θγΆηςΕ οὗ οἱ ὑυγόοηρϑ. 
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ΦΟΙΝΊΣΣΞΑΙ 

λόγος μὲν οὖν σὸς πρόσθε, Πολύνεικες τέκνον᾽ 
σὺ γὰρ στράτευμα Δαναϊδῶν ἡ ἥκεις ἄγων, 
ἄδικα πεπονθώς, ὡς σὺ φής" κριτὴς δέ τις 
θεῶν γένοιτο καὶ διαχλλακτὴς κακῶν. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 

ἁπλοῦς ὁ μῦθος τῆς ἀληθείας ἔφυ, 
470 κοὐ ποικίλων δεῖ τἄνδιχ᾽ ἑρμηνευμάτων. 

ἔχει γὰρ αὐτὰ καιρόν' ὁ δ᾽ ἄδικος λόγος 
νοσῶν ἐν αὑτῷ φαρμάκων δεῖται σοφῶν. 
ἐγὼ δὲ πατρὸς δωμάτων προὐσκεψάμην 
τοὐμόν τε καὶ τοῦδ᾽, ἐκφυγεῖν χρήζων ἀρὰς 
ἃς Οἰδίπους ἐφθέγξατ᾽ εἰς ἡμᾶς ποτε, 
ἐξῆλθον ἔξω τῆσδ᾽ ἑκὼν αὐτὸς χθονός, 
δοὺς τῷδ᾽ ἀνάσσειν πατρίδος ἐνιαυτοῦ κύκλον, 
ὥστ᾽ αὐτὸς ἄρχειν αὖθις ἀ ἀνὰ μέρος λαβὼν 
καὶ μὴ δι᾿ ἔχθρας τῷδε καὶ φόνου μολών 

480 κακόν. τι δρᾶσαι καὶ παθεῖν, ἃ ἃ γίγνεται. 
ὁ δ᾽ αἰνέσας ταῦθ᾽ ὁρκίους τε δοὺς θεούς, 
ἔδρασεν οὐδὲν ὧν ὑπέσχετ᾽, ἀλλ᾽ ἔχει 
τυραννίδ᾽ αὐτὸς καὶ δόμων ἐμὸν μέρος. 
καὶ νῦν ἕτοιμός εἰμι τἀμαυτοῦ λαβὼν 
στρατὸν μὲν ἔξω τῆσδ᾽ ἀποστεῖλαι χθονός, 
οἰκεῖν δὲ τὸν ἐμὸν οἶκον ἀνὰ μέρος λαβὼν 
καὶ τῷδ᾽ ἀφεῖναι τὸν ἴσον αὖθις αὖ χρόνον, 
καὶ μήτε πορθεῖν πατρίδα μήτε προσφέρειν 
πύργοισι πηκτῶν κλιμάκων προσαμβάσεις, 

490 ἃ μὴ κυρήσας τῆς δίκης πειράσομαι 
δρᾶν. “μάρτυρας δὲ τῶνδε δαίμονας καλῶ, 
ὡς πάντα πράσσων σὺν δίκῃ, δίκης ἄτερ 
ἀποστεροῦμαι πατρίδος ἀνοσιώτατα. 
ταῦτ᾽ αὔθ᾽ ἕκαστα, μῆτερ, οὐχὶ περιπλοκὰς 
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ΤῊΗΕ ΡΗΟΞΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΏΕΝΒ 

οι Ροϊνποίσος, θ6 πὸ Προς νον {Π|||6, 
μὸν ποῖ πασὶ νοι. γι Ποσ οἱ᾽ ᾿λαιηαιδ᾽ 508, 
νυγοηροά, ἂς ἔποι μ]ολήοοι. Νὸν ΡῈ βδοθιὸ (Ἰοά ἡπάρο 
Ηενθοῖ, ἀπα γϑοοηοῖϊοι οὐ ὑπ 6ϑὲ 1Π|-. 

ΡΟΙΥΝΕΊΘΟΕΞ 

Ρ]αἴη ἀπ ἀπνα 5 6 ἃ 15 τΠς6 ἴα]6 οἵ ὑγα ἢ, 
Δπά 7υβιῖος πϑοαᾶς 0 5. 016 Θορ  βεν65 : 
56} παῖ πύπθος ἢ ας πὸ αηνὶσ ἴδοις 016, 
Ηκνίπρ πὸ βουπάποος, πο δὲ} σα ΠἾρ᾽ σα ν 65, 

1 πα γτεραγ ἀἴο τὴν [αὑ}Π 6 Υ᾽5 Ποιι56, 
Μν ν δὰ], πα ὑΠὶ5 τπὰ 5 : [απ ἴοῸ ᾿᾽βοαρθ δ {Π|6 Οἴμ}86 

{{ξτενυοα "ἡ Οδαῖριις ἀραϊηδῦ τι5 ΟΠ (6, 
ΟΥ̓ πὸ ον Ψν1}} 1 νηΐ ἔπομὰ ἐς ἘΚΎ ΝΕ Γου ἢ. 
εἴς Ὠΐπ [Ὁ πὸ γεν 5 τοὰσηα ἴο τα ]6 οὐμ" ἰα πα, 
Μ νυ 561 ἴῃ ἴασιν ἴο ἴαΚα {ΠῸ βονεγοϊρηΐν, 
ΑΠά ποῖ ἴῃ Βαῖὸ ἀπᾷ ἱοοα 9 θα οἴ ἢ} τ Εν. 
ἈΑπᾶ 6ὁ πᾶ Ξῆδτ 111--ς πον 6 41]9. : 
Ἀπα ἢε οοπβοηΐθα, ἴῃ ἴἢς (ἀοαϑ᾽ ορῃϊ ϑυνοῦο. 
Υεῖ πὸ ψ ῃἱ Κοοροῖῃ τγοῦμ, νὰ πο] δὲ ἢ 511} 
ΤΠ 6 Κίηρθῃ!» πα πΐπὸ ΒΑ] {πε Πουϊΐαρο. 

Νον γοδᾶν τὴ [, 50 1 γδοεῖνο γη]Π6 ΟΥ̓, 
Εονΐ πΌτη ἐΠϊς ἰαπα ἴο 56 Π6 τὴν νναντ-ΥΤαν, 
Τὸ ἴακὸ πῖπα ποῦβ6, ἴῃ ἔασι ἐμεγείη ἐὸ ἄν ε]], 
Απα ἔου κὸ 5ρᾶοθθ ἴο νἱ6]α 1 Πΐπη ἀρὰ], 
Απα ποῖ ἴο νναβῖδ τὴν ἘΑΤ ΒΥ] πα, ποὺ τίη 
Αββϑαυ] οἵ Β50ΆΠ Πρ: Δ] ἀογς ἴο ΠΕΙ ἴον ε 8, 
ὙΠΟ, βανὸ 1 νη τὴν τἱρηΐ, Ψ1}} 1 δϑθὰν 
Τὸ ἄο. [681] ἐπε (δᾶς ἴο νἱΐπθϑ5 {Πῖς. - 
ὙΠαῦ, ν ΠΟ]]ν ἀθα]ησ Ἰυ5ε]ν, το θα α ἀῃ 1 
ΟΥ̓  Πευ]απα. πη] 5υ]ν, ᾿πηρ] οτβ]ν. 
ΤΠ δε τῃϊησο αν 1 αἰ, ποῖον, μοϊπὲ ὃν ρμΡοϊηΐ. 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

ΐ 53 Ἀ “-“ 

λόγων ἀθροίσας εἶπον, ἀλλὰ καὶ σοφοῖς 
“ Σ, » ἈΝ ΄- 

καὶ τοῖσι φαύλοις ἔνδιχ᾽, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. 

ΧΟΡΟΣ 

ἐμοὶ μέν, εἰ καὶ μὴ καθ᾽ ᾿ἰδ'λήνων χθόνα 
τεθράμμεθ᾽, ἀλλ᾽ οὖν ξυνετά μοι δοκεῖς λεγο 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
εἰ πᾶσι ταὐτὸ καλὸν ἔφυ σοφόν θ᾽ ἅμα, 
οὐκ ἣν ἂν ἀμφίλεκτος ἀνθρώποις ἔρις" 
νῦν δ᾽ οὔθ᾽ ὅμοιον οὐδὲν οὔτ᾽ ἴσον βροτοῖς, 
πλὴν ὀνόμασιν, τὸ δ᾽ ἔργον οὐκ ἔστιν τόδε. 
ἐγὼ γὰρ οὐδέν, μῆτερ, ἀποκρύψας ἐρῶ" 
ἄστρων ἂν ἔλθοιμ᾽ ἡλίου πρὸς ἀντολὰς 
καὶ γῆς ἔνερθε δυνατὸς ὧν δρᾶσαι τάδε, 
τὴν θεῶν μεγίστην ὥστ᾽ ἔχειν Τυραννίδα. 
τοῦτ᾽ οὖν τὸ χρηστόν, μῆτερ, οὐχὶ βούλομαι 
ἄλλῳ παρεῖναι μᾶλλον ἢ σῴζειν ἐμοί: 

ἀνανδρία γάρ, τὸ πλέον ὅστις ἀπολέσας 
τοὔλασσον ἔλαβε. πρὸς δὲ τοῖσδ᾽ αἰσχύνομαι, 
ἐλθόντα σὺν ὅπλοις τόνδε καὶ πορθοῦντα γῆν 
τυχεῖν ἃ χρήξει" καὶ γὰρ ἂν Θήβαις τόδε 
γένοιτ᾽ ὄνειδος, εἰ Μυκηναίου͵ δορὸς 

φόβῳ παρείην σκῆπτρα τἀμὰ τῷδ᾽ ἔχειν. 
χρῆν δ᾽ αὐτὸν οὐχ ὅπλοισι τὰς διαλλαγάς, 
μῆτερ, ποιεῖσθαι: πᾶν γὰρ ἐξαιρεῖ λόγος 
ὃ καὶ σίδηρος πολεμίων δράσειεν ἄν. 
ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἄλλως τήνδε γῆν οἰκεῖν θέλει, 
ἔξεστ᾽" ἐκεῖνο δ᾽ οὐχ ἑκὼν μεθήσομαι, 
ἄρχειν παρόν μοι, τῷδε δουλεῦσαί ποτε. 
πρὸς ταῦτ᾽ ἴτω μὲν πῦρ, ἴτω δὲ φάσγανα, 
ζεύγνυσθε δ᾽ ἵππους, πεδία πίμπλαθ᾽ ἁρμάτων, 
ὡς οὐ παρήσω τῷδ᾽ ἐμὴν τυραννίδα. 



; ΤῊ; ΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΘ 

Νοῖ ρθε α αὶ ν 65 οὐ νου ον αν ἴῃ ἘΠῚ ὄν 89 

ΟἿ᾽ νυ ῖθθ οὐ σα 0 16, πα κα γἱρὶ τ, πο Θ ΘΝ, 

ἙΟΗΟΘΙΝΓΤΕ 

ΤῸ τηε--- 006 1} Η 6115 ππγ 56 4 τὴδ ποΐ, 
γε ἴο πὸ βου ην οθοιηθϑὺ ἔποιι τὸ Η]6δα. 

ΕΤΈΘΟΙΕΒ 

γγουο νβάοιη σαιρδα ΑἸ κὸ οἵ 41}, πα ΠΟΙ ΟΣ, 
Νὼ 5ἔυδ οὐ ννυυϊηρ᾽ νον ς νοτὸ Κπον ἴο ἸΠ 6. δ00 
Βιυὺ “ΤἈΪ 6 55.,. “Θ40Ὰ] τἹρ]ὺς ᾿᾿-- ἀηδὴ Καονν ὑπ θη ποί. 
ον πάχη {Π 6 ἢ" Πα. )65 : 0 θοῖηρ δ ν Πανὸ ἃ5 {Πίηρο. 

Νονν, τοῦ ον, ποίῃϊηρ' ΓδΊρ Ἰηρ᾽ νν1}} 1 Θροὰκ :-- 
ος .,} νου]ὰ τποιυπΐ ἴο {πὸ ΥἸΒ Προ οἵ {Π6 οἴδγϑ 

Οὐ 5, νοι] θ᾽ προ ᾿π δα  }} φαν ἢ, 1Γ ἘΠῚ: ΠῚ σοῦ], 
5ὸ ἴο νη Ρονοὺ, ἰνίον ἔα ἃ}} οῆς, 
νς Ρυδοίοιιϑ ἐππηρ ΤΥ ΤΠ ΠΟΥ. ΨΙΠ ποῖ ᾿ 
ΥἹοΙὰ ἴο ἀποῦμου, νὴ γὴν 561} τρις ΚΘΘ. 
ΝῸ μδη 5 ρμραγὲ {Π|5. τὸ δῦ ὑπὸ θεύῦτον 510 
Απὰ ρσγυὰθρ ὑπὸ ψνοῦθε  Νὰν πογο- --ἰ ἘΠ ἔθ] 5Π η6. 510 
Ὑπαΐ ἀθ 5Που] 4 οομλθ ΥἹῈΠ ΥΠῚ5, ἴὰν νναϑσῖε {π6 ἰὰπα, 
Απὰ νἱπῃ ἢ Ποαγὶ 5 ἀδϑῖσο. ΓΠῚβ ἜΥῈ γΘΡγοΔ ἢ 
Τὸ ΤΠ ΘΡ 65, 11, Ὀν βρϑᾶγβ οἵ Αγρὸβ οονεα, 
ΠΟΙ] γ᾽ 6] τὴν βοθρίγο ἀρ ἴον Βῖπα τὸ ΠοΙα. 
ὙΠ ἃυτὴβ 5Που] 4 Π6 ποῖ οομηθ ἴῃ αποϑὺ οἵ ρϑδοο, 
Μούπον ; [ῸΣ ρᾶυ]ον οὰπ ἈΟΘΟΒθ}Π 15} ἃ}} 
ῬΠαὺ Ἔνθ 5ἴ6ε6] οἵ ἴοθς δ Ὀυηρ᾽ το Ρᾶ 58. 
Τ Πα οὴ οὐπϑι ἔθυγὴβ νν1}} ἄνν 6 }} ἴῃ ΓΘ 65, 
ΓΠαΐ τὰν πὸ. 17΄λ15 οοπβθηΐ 1 ποῖ ἴο γίο]ά. 
1. ψΠῸ πᾶν Γ]6. 5Π4}} Γ 6 ἐΠγᾺ}} ἴο ἢ ὃ 5920 

: 
' 
ὃ 

ὙΥμοσγοίογο ἰοὺ ἥτε πᾶ ουνοσα πᾶνὸ δα οουτθθ6 πον ' 

Υοκε νὰ {πὸ βἴθθάβ, ἢ οΠαγῖοῖβ Π}] {πὸ Ρ]αίης -:- 
ΙΨΠ] ποὶ το μου πὰ Τν βονθυεϊ οηΐν. 

3ὃ5 
ΓΕ. ἼΝ σς 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑῚΙ 

εἴπερ γὰρ ἀδικεῖν χρή, τυραννίδος πέρι 
κάλλιστον ἀδικεῖν, τἄλλα δ᾽ εὐσεβεῖν χρεών. 

ΧΟΡΟΣ 

οὐκ εὖ λέγειν χρὴ μὴ ̓ πὶ τοῖς ἔργοις καλοῖς, 
οὐ γὰρ καλὸν τοῦτ᾽, ἀλλὰ τῇ δίκη πικρόν. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
ὦ τέκνον, οὐχ ἅπαντα τῷ γήρᾳ κακά, 
᾿δτεόκλεες, πρύσεστιν' ἀλλ᾽ ἡμπειρία 
ἔχει. τι λέξαι τῶν νέων σοφώτερον. 
σι πῆς κακίστης δαιμόνων ἐφίεσαι 
Φιλοτιμίας, παῖ; μὴ σύ γ᾽" ἄδικος ἡ θεός" 
πολλοὺς δ᾽ ἐς οἴκους καὶ πόλεις εὐδαίμονας 
εἰσῆλθε κἀξῆλθ᾽ ἐπ᾽ ὀλέθρῳ τῶν χρωμένων " 
ἐφ᾽ ἧ σὺ μαίνει. κεῖνο κάλλιον, τέκνον, 
ΩΣ τιμᾶν, ἣ φίλους ἀεὶ φίλοις 
πόλεις τε πόλεσι συμμάχους τε συμμάχοις 
συνδεῖ" τὸ γὰρ ἴσον νόμιμον ἀνθρώποις ἔφυ, 
τῷ πλέονι δ᾽ ἀεὶ πολέμιον καθίσταται 
τοὔλασσον ἐχθρᾶς θ᾽ ἡμέρας κατάρχεται. 
καὶ γὰρ μέτρ᾽ ἀνθρώποισι καὶ μέρη σταθμῶν 
᾿ἸΙσότης ἔταξε κἀριθμὸν διώρισε, 
νυκτός τ᾽ ἀφεγγὲς βλέφαρον ἡλίου τε φῶς 
ἴσον βαδίζει τὸν ἐνιαύσιον κύκλον, 
κοὐδέτερον αὐτῶν φθόνον ἔχει νικώμενον. 
εἶθ᾽ ἥλιος μὲν νύξ τε δουλεύει βροτοῖς, 
σὺ δ᾽ οὐκ ἀνέξει δωμάτων ἔ ἔχων. ἴσον 
καὶ τῷδ᾽ ἀπονέμειν ; κάτα ποῦ ᾽στιν ἡ δίκη ; 
τί τὴν τυραννίδ᾽, ἀδικίαν εὐδαίμονα, 
τιμᾶς ὑπέρφευ, καὶ μέγ᾽ ἥγησαι τόδε; 
περιβλέπεσθαι τίμιον ; : κενὸν μὲν οὗν. 
ἢ πολλὰ μοχθεῖν πόλλ᾽ ἔχων εὐδαίμονα 
βούλει ; τί δ᾽ ἔστι τὸ πλέον; ὄνομ᾽ ἔχει μόνον" 



ΤΗΕ ΡΗΟΝΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΒ 

ΠῚ υτοπρ πλεῖν Εἰ Υ ΡῈ τἰρτ, ΤῸ ἃ ΠΡΟ εὖβ Βα Κὸ 
εν τοπρ πο εἰρη : 06 (τος ἢν 4}} εἶδε Γδανες ! 

ἙΟΗΟΝ 
Βεπῖς ποῦ αἴ ΡΟ .ἢ σ]οσίηρ ἀδοας ἀπ ΈἈ]τ : 
Νοῖ [Ἀ1ν 10 15, θὰ ἀπ οἴδηος ἴο 1π|9{ϊ166. 

9σΟΟΑΒΤᾺ 
Μν 5οὴ ἔξεοοϊθς, ον] πα] ον 
ΟἸδανὸϑ ποῖ τὸ οἰ ρὲ : πᾶν, ὄχρευίοπος 
(δι) μ᾽ θὰ το Ὁ νυ πον ΠῚ ΓᾺ 1105 οὐ ψουτῃ. 
γὴν αὐ Αὐθ ξίομ, ννοῦοῦ οἵ ἀθ τες, ᾿ 
Θοι, ργαθροϑῦ ἐποι ἢ 1)0ὺ ποῖ : 956 15. Θιιθοη οἵ 

γοηρ. 
Ηοιη65 πλὴν ἃ Πα ΠΡ}. οἶδ 5 δηξοθυς 5116, 
ΝΟΥ ἰϑανδὸϑ 1] υὐϊποα ἀγὸ ΠΟΙ νοξαγῖθ5. 
οι αὐτῷ πα ΤῸ Ποὺ  οεζεν ἴοὸ ΠΟΠ ΟΣ", 50, 
Ἐαλ] εν, νυ πο ἢ Κηϊξθῖἢ ἐγ επάς τὸ ἔγ]επάς, 
ΟἸ65 ἴο εἰδίες, αἰ] 5 ἀπῆο 4}}165.Ψ 
Ναΐαγο σανο τη 6 {Π6 ἰὰνν οἵ δα] υἱρ}ΐς, 
Απά {ΠῸ 1685, Ἔν δ τ 5 8 }1 δα ἔορε ἀραϊηϑῖ 
ΤῊὴΘ σγδαΐου, ἬΒΒΕΣΒ ἧπ ἐμ 6 ἄανπι οὗ παῖο. 
Μδάβιγοβ [ῸΣ θη Εαα ν ογάαϊπηεά, 
Μείϊρ' οἵ ψεῖρῃϊς ἃπα πιῆ. 516 ἀϑϑιρηϑ. 
ΤΠῈ 5 ρῃ. 655 δος οὐ πὶρηΐ, ὁπ πες ςιιη᾿ 5 "ΕΔ ΠῚ 

δ θΆΠ}ν ρᾶοα δ]οηρ ὑΠ6ῖ" γε α}]ν τοι πη, 
ΝΟΥ οἰΠῸῚ δηνίθτῃ {παῖ [δ τπτιϑὺ σῖνε ρῥ]άᾶςεα. 

50π, ἔπ δ, ἀπ ηἰρηξ ἀΓῈ βευναηΐθ ππΐο ΤΏ6Ὴ : 
58,410 ποι ποὺ ὈγΌΟΚ ἴο Παϊνεὲ γοῦν Πευϊζαρε 
ἈΠα 51Π8γ6 ψ τ πη ἢ... Δἢ, ἜΡΓΟ 15 Ππϑέϊοα ἔθη 
Ἔν ονευτηιοῇ ἀοκὲ ποι μυῖΖε ϑονγαηΐν--- 
Τη]ακτῖοα ἐΠτοποα "---ἀπα οουπῦ ἴδ βοῖηε στεαΐ {ῃϊηνσ ἢ 
Ϊς ψνουβ ΠΡ ρῥγεοίοις ἢ Ναν, ᾿εἰς ναηϊξν. 
Ὑγου]αβὲ μᾶνθ, ἢ στοαΐ υγθ] ἢ ἴῃ ἐΠΐπε Π4}15, σγτοαῖ 

ὑγαν αὶ} ἢ 
γηδὲ 5 ἐῃν ργοῆὲ ἢ-- - ργοῆξ θξ ἴῃ πᾶτη : 

387 
σο.2 
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ΦΟΙΝΊΣΣΑΙ 

ἐπεὶ τά γ᾽ ἀρκοῦνθ᾽ ἱκανὰ τοῖς γε σώφροσιν. 
οὔτοι τὰ χρήματ᾽ ἴδια κέκτηνται βροτοί, 
τὰ τῶν θεῶν δ᾽ ἔχοντες ἐπιμελούμεθα: 
“ Ν , 7 Ω) διὰ ἀν ΤΌΣ, “ ΧΖ ὅταν δὲ χρήξωσ᾽, αὔτ ἀφαιροῦνται πάλιν. 
[ὁ δ᾽ ὄλβος οὐ βέβαιος, ἀλλ᾽ ἐφήμερος. ] 
ἄγ᾽, ἤν σ᾽ ἔρωμαι δύο λόγω προθεῖσ᾽ ἅμα, 
πότερα τυραννεῖν ἢ πόλιν σῶσαι θέλεις, 
ἐρεῖς τυραννεῖν ; ἢν δὲ νικήση σ᾽ ὅδε 
3 “,Ἂῃψ Φ 5, , Ν , “ 

Αργεῖά τ᾽ ἔγχη δόρυ τὸ Καδμείων ἕλῃ, 
“᾽ ἃ Μ - , 

ὄψει δαμασθὲν ἄστυ Θηβαῖον τόδε, 
ὄψει δὲ πολλὰς αἰχμαλωτίδας κόρας 
βίᾳ πρὸς ἀνδρῶν πολεμίων πορθουμένας. 
ὀδυνηρὸς ἃ ἄρ᾽ ὁ πλοῦτος, ὃν ζητεῖς ἐ ἔχειν, 
γενήσεται Θήβαισι, φιλότιμος δὲ σύ. 

7 

σοὶ μὲν τάδ᾽ αὐδῶ. σοὶ δὲ Πολύνεικες λέγω’ 
» - Μἷ 7 » 3,..,.8 7, 

ἀμαθεῖς “Λδραστος χάριτας εἴς σ᾽ ἀνήψατο, 
ἀσύνετα δ᾽ ἦλθες καὶ σὺ πορθήσων πόλιν. 
φέρ᾽, ἢν ἕλης γῆν τήνδ᾽, ὃ μὴ τύχοι ποτέ, 
πρὸς θεῶν, τρόπαια πῶς ἀναστήσεις Διί; : 
πῶς δ᾽ αὖ κατάρξει θυμάτων, ἑλὼν πάτραν, 
καὶ σκῦλα γράψεις πῶς ἐπ᾽ ᾿Ινάχου ῥοαῖς ; 
Θήβας πυρώσας τάσδε ἸΠολυνείκης θεοῖς 
ἀσπίδας ἔθηκε; μήποτ᾽, ὦ τέκνον, κλέος 
τοιόνδε σοι γένοιθ᾽ ὑφ᾽ ᾿Ελλήνων λαβεῖν. 
ἣν δ᾽ αὖ κρατηθῆς καὶ τὰ τοῦδ᾽ ὑπερδράμριῃ,. 
πῶς Αργος ἥξεις μυρίους λιπὼν νεκρούς ; 
ἐρεῖ δὲ δή τις" ὦ κακὰ μνηστεύματα 
"Αδραστε προσθείς, διὰ μιᾶς νύμφης γάμον 
ἀπωλόμεσθα. δύο κακὼ σπεύδεις, τέκνον, 
κείνων στέρεσθαι, τῶνδέ τ᾽ ἐν μέσῳ πεσεῖν. 
μέθετον τὸ λίαν, μέθετον': ἀμαθίαι δυοῖν, 
εἰς ταὔθ᾽ ὅταν μόλητον, ἔχθιστον κακόν. 



ΡΨ ΨΦΎΨσ  ΎΥ τι τὰ σιν. 

ΤῊΒ ΡΗΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙῈΝΒ 

ϑϑείηρ ΘΠΟῸΡ ἢ 5 Π ΠΟΘ 1} ΤῸ Π6 νυῖδ6. 
Μοχία]ς πο] {πεῖν ροβϑοϑβίοης ποῖ ἴῃ δε : 
ν᾽Ὲ τὲ θυ βἴενναγα5 οἵ {πὸ γ᾽ οἵ Οοά: 
ὙΠ οηε εν ἢς ψ.1}], 6 οἠαίτης. ἢΪ5. Οὐ ἢ ἈΡΆΠΠ). 
Απάα νυ θά] ἢ ἀρ 65 ποῖ, ᾿εἰ5 θὰ [ῸΣ ἃ ἄδν. 

Οὐμ6, {1 5εὐ ἔνο ἐπίηρς θεΐογε ὑΠδο, πὰ ἀ5κ, 
“ς ΝγΥου ς᾽ ἔποι θὲ Ἰογτὰ οὐ βανίουῦ οἵ τῃν ΤΠΈΡος ὅς ὅ60 
ὙΠῸ ἀποὺ βὰν, “ Τογα ἢ Βυΐ 1 {Π|5 τῆλ ῥγανδῖ!, 
Απᾶ Αὐροβ᾽ βρεὰγβ θθᾶν ἄοννη (δάτηθδῃ τηϊρ ἢ. 
ΤΉδη οΟΠπαποΥ αὶ 564} ποι 566 {Π15 οἷΐν οἵ ἽΠεΡ ες, 
Απα τηδὴν οἀρίίνε τηϑ! 6 ὴ5 5Π4}Ὁ {ποὺ 566 
ὈΙΘΠοποιγεα τ ΤῸ] οαΐγασο Ὀν πὸ ἴθε. 
γα, 411 ἐΠ|5 θα] ἢ ἔποιι ςφονεϊοϑῦ 5Π4}} θδοοιηθ 
ΤΉΘΡοϑ᾽ οὐγϑα, ἀπ ποὺ 5Π4}Ὁ θὲ ἀιηαὈ 10 ̓ 5 ἔοοἹ]. 

ΤΗηῖς ἴο ἔπεα ; ἀπά ἴο {ῆεε, ῬΡοϊνπείοοθϑ, {Π15 :- 
Α ΤὉΟ] 150 σγᾶος Ααἀγαβίις ἀ14 ἴο {πΠεε : 
Μδα]ν ἵποῖι ἴοο Παβὲ τπγο θα ἴο τάναρο ΠΕΡ ε5. ὅτ 
Οὐοπι6. 1 ποι σγϊζε {Π15 Ἰαπά.---Πῖ ἢ Οοα τοΥθ]α, 
Ἔσοτε ἢδάνεῃ, πον νὴ] ἐπου 5οὺ Ζειιθ᾽ ἔτορῃϊεθς ἀρ ἢ 
Ηον 5δουῆσο ἴον ἔα  Π υ]ηα Ο᾽ΕΥ̓οοηῈ ἢ 
Απαᾷ πον αὖ [πδοΠιιθ᾽ σἔγεδιης ἰηϑοῦθε {πὲ 5001] ἢ-- 
“ς Ροϊηποῖοος ἐμαί ῥιιγηί ποδός, απα ἐο ἐπε Οοεἰς 
Οἴου» ἐλόδο σἠϊοίας ὑπ᾽ Νένευ, βοη, ΡῈ 1Ὁ {πῖπὸ 
Τὸ νῖη τοι 1ρ5 οἵ Η 6] ] 6 π 65 56 ἢ ΤΌ πον ! 
Βαυΐ, πε {πη ρΠαπξ. να πα ]5Π6α ὑποιι. ἴο ΑΥρὸς 
Ηονν οἀηβὺ ἔποι οοῖηθ, Ποῦ Ἰθανίηρ' τηγτδ 5 ἀεδα ἢ 
Απά οπὲ 5}4}} σὰν. ““Ο ουνθεα Ρεϊγοςηδὶ τη α ὅ80 
Βν πε. Αἀγαβίαβ ' ΕῸΣ μα θν]44]᾽ 5 βᾷ Κα 
νὲ δἃἵεξ τὐἱϊπρα ἢ Ἐνη]5 ὑναὶπ ἔποιι ἄγαν δῦ ΟἹ 

1πῃ66,-- 
Πόσο, ἴο ἰοβο 41}. πόσο, 41] τϊὰ ἘΠ ῖὸ ἜἸ ΡΥ δ. 
ΒΟΥ ατ.. ἔθ αν νοι" νεπορηθηςε ἢ Ποη τηδεΐ 
Τὸ Πεδάςίγοπρ' ἔρο]5. {πὸ ἰδϑιθ 5 Του] 658 1]. 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

ΧΟΡΟΣ 
ξ) ͵ Υ̓ ἴω ΦΟΩΘ, ΄ “- 

ὦ θεοί, γένοισθε τῶνδ᾽ ἀπότροποι κακῶν 
ἊΝ Ἂ ἐ 2 , ͵ , ’ 

καὶ ξύμβασέν τιν᾽ Οἰδίπου τέκνοις δότε. 

“ 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

μῆτερ, οὐ λόγων εθ᾽ ἁγών, ἀλλ᾽ ἀνήλωται χρόνος 
οὗν μέσῳ μάτην, περαίνει δ᾽ οὐδὲν ἡ ἡ προθυμία" 
οὐ γὰρ ἂν ξυμβαῖμεν ἄλλως ἢ ̓πὶ τοῖς εἰρη- 

μένοις, 
“-“ - "ὔ ᾽ 3 

ὥστ᾽ ἐμὲ σκήπτρων κρατοῦντα τῆσδ᾽ ἄνακτ᾽ εἶναι 
χθονός. 

τῶν μακρῶν δ᾽ ἀπαλλαγεῖσα νουθετημάτων μ᾽ ἔα. 
καὶ σὺ τῶνδ᾽ ἔξω κομίζου τειχέων, ἢ κατθανεῖ. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
Ἂν 7 τ 7 πε ἮΝ Ψ “ ΠΡΉΣΝΕς Ζ Ἕ “ ᾽ 

πρὸς τίνος ; τίς ὧδ᾽ ἄτρωτος, ὅστις εἰς ἡμᾶς ξίφος 
, Ν ον ἊΝ }] [4 , 

φόνιον ἐμβαλὼν τὸν αὐτὸν οὐκ ἀποίσεται μόρον ; 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
ἐγγύς, οὐ πρόσω βέβηκεν' εἰς χέρας λεύσσεις 

ἐμάς ; 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 

εἰσορῶ: δειλὸν δ᾽ ὁ πλοῦτος καὶ φιλόψυχον 
κακόν. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
κῴτα σὺν πολλοῖσιν ἦλθες πρὸς τὸν οὐδὲν ἐς 

μάχην ; 
ΠΟΛΔΥΝΕΙΚΗΣ : 

ἀσφαλὴς γάρ ἐστ᾽ ἀμείνων ἢ θρασὺς στρατη- 
λάτης. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ ι 
κομπὸς εἶ σπονδαῖς πεποιθώς, αἴ σε σῴζουσιν 

θανεῖν. 
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ΤῊΗΒ ΡΗΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΘῈΝΒ 

(ἨοΗῦβ 

ΑΙ ἀοαϑβ. θ6 νὸ ἀνοσίους οὐ {656 ΠῚς, 
Δπηά 5εὖ αὖ οπὸ {πὸ ϑοὴ5 οὔ Οδαϊριις ! 

ΕΤΕΟΘΟΙΕΒ 
Μοΐπεοσν, 5 ἴοο ἰαΐθ ἔθου ρᾶῦϊον; πᾶν, πῸ ἐπε ἴῃ 

(ἈΠ ν᾽ ηρ᾽ 5ροπΐ [σοοῦ ᾿ηξεηΐ. 
Ιοῦ θαΐ στὰπ ἴο νναϑδῦθ. ΠΟΥ ἁπρῦ ἀνα] 6. τὶς τῃν 
ΝΟΝΟΥ 5Π4}} ψὰ θὲ αὖ οπϑ, ὄχοθρί ἃ5 1 ἢᾶνὲ Ἰαϊα ἢ 

ἄονῃ. [γε αν ὑπ 6 οΥουγη. 
ΤΠπαΐ ἴῃ Ἰον ἢ] ονοῦ ἼΠεΡρο5 1 φᾶν {πε βοερέγε, 
Ηδνε ποὺ ἄοπε ψ τ ἐξαάϊοι5 ἀπο οπ5. ἔπ 6 πη, ἀπα 

Ιεῖ τὸ ΡῈ: [ἀδ41}} 5Π4}} ἸΙσῃδ οἡ ἐπεε. 
Απά, ἴον ἐπθο, ποὺ σοὶ ἔπθε ον ἢ {ἢ θὲ νν}}ς. ἜΤῈ 

ΡΟΙΥΝΕΙΘΕΒ 
εαῃ ἢ- -οὐ ποι ἢ τ ἢαΐ γτηϑὴ 50 ψομπηα]655, 5. ἴῸ 

Ρ] απ ρ6 ϊσ τη ΘΥΌῸ5 ΘΟ [τενναγα ἢ 
Ιηἴο {ῃῖς τὴν θοᾶάν, ἀπά ποῖ νυἱὴ ἢ μη56 1} {πς κε 

ΕΤΈΟΟΓΕΒ 
ΝΊΡΗ ΠῈ ἰ5: ποῖ ἴδ ἢῈ βἴαπαάδίῃ : ἴοὸ, {πθ5ε Παπαά9--- 

Παβὲ ὄνὸβ ἴο 5866 ἢ 

ΡΟΙΥΝΕΙΓῈΒ 
Υεε--ἃἀπα Κπον ἤον 5ῃσηκ5 ΠῚ ἀδαῖῃ ἐπαΐ ογάνεη 

ΟἾ56, ΡΙΌΞΡΕΥν ! 

ΕΤΈΟΟΙΕΒ 
Υεῖ ἀραϊηδὶ ἃ Δ 016 - ] πο ἤον ἔποῖ τοὺ ἰθδὰ ψνῸὴ 

παρα ἃγγὰν ! 

ΡΟΓΥΝΕΙΘΕΞ 
Υεὰ, ἴον. θεϊζευῦ {πὰη ἴῃς τϑόκ]θϑ5 ἴα {πὸ ρυπάθης 

οαρἕαϊπ ἄνα. 

ΕΤΕΟΘΟΙΠΕΞ 
ϑαΐο 6 πα {πὲ ἔτὰςε, τότ ἄἀδαΐῃ ὑπαῦ βούθθη5 πες, 

να πηΐς ἀἄοϑὺ ποι βἰαπα ! 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
“ - Υ 

καὶ σέ" δεύτερον δ᾽ ἀπαιτῷ σκῆπτρα καὶ μέρη 
χθονός. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
5 » 4 ᾿) Ψ δὴ Ν Ν ᾿] Ἂς » 7 

οὐκ ἀπαιτούμεσθ᾽ ἐγὼ γὰρ τὸν ἐμὸν οἰκήσω 
δόμον. 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 
“-“ ΕῚ ἃ “- 

τοῦ μέρους ἔχων τὸ πλεῖον ; 

ΕΤΕΟΚΛΗΞ 
δ γεν ΄ ᾿ »" 

φήμ᾽- ἀπαλλάσσου δὲ γῆς. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
5 “ Ν ᾿ 

ὦ θεῶν βωμοὶ πατρῴων. - 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
ὃ ᾿ ͵ 7 

οὺς σὺ πορθήσων πάρει. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
κλύετέ μου--- 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
, Ἂν ἃ "4 2309 5 , τίς δ᾽ ἂν κλύοι σου πατρίδ᾽ ἐπεστρατευμένου; 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΞ 
Ν “-“ - ΄ ’ ᾿] 

καὶ θεῶν τῶν λευκοπώλων δώμαθ'᾽, 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
« “" Ἂ 

οἱ στυγοῦσί σε. 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 

, , 

ἐξελαυνόμεσθα πατρίδος, 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
καὶ γὰρ ἦλθες ἐξελῶν. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
᾽ 7 5 εν , - 

ἀδικίᾳ γ᾽, ὦ θεοί. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
Μυκήναις, μὴ ᾽νθάδ᾽ ἀνακάλει θεούς, 
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ΤῊΒ ΡΗΟΈΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΘΈΝΕ 

ΡΟΙΥΝΕΙΘΕΒ 
Αν, ἀηα βούδεη5. ἴπεε "--Όποε. ἀράῖ Τἢν ΟΥ̓ΟΝ ἢ, ΠῚΪΠῸ 

Βουϊζαρσο 1 οἰ. 
» ΕΤΈΟΟΙΕΞ 

Ναιῦρηῦ ἴο γη6 ἃγῸ οἷαΐπηθ ἢ [ὉῸΓ 1 νν}}} ἄν 6 }} ἴπ {Π||5 
γἾη6 ἤοιι56---Ἰ} 6 ΟΥ̓. 

ΡΟΓΥΝΕΙΘΕΒ 
(ὐγαϑθῖηρ τοῦτ ἔα {ΠῖπῸ ἰς ἢ ᾿ 

ΕΤΈΘΓ ΕΞ 
Αν"--πον ρσοεῖ ἔπεεὸ Του τἢ {πὲ Ἰἰαπά---εσομοὶ 

ΡΟΠΥΝΕΙΘΕῈΒ 
ΑἸζαυβ οἵ οἷν (ὐοάς ἀποσδϑίγα).-- 

ΕΤΈΟΟΠΕΒ 
ΠΏ ομ ἴο ταναρὲ ποι τὲ οοῖηε ! 

ΡΟΙΥΝΕΙΘΕΒ 
Ηδὰἂν γε τη6 '"-- 

ΕΤΈΟΘΟΠΕΒ 
Απα ψΜΠηῸ 5Π4}} πδὰν πεὲ, ὈΥΠΠΡῸΥ οὗ νᾺ 7 

ασαϊησὺ ὑΠ1π6 ΠΟ] ἢ 

ΡΟΠΥΝΕΙΘΕΒ 
Απά νὰ [επρ65 οἵ πε (ἀὐοά5 οἵ 5[αίη]εο5 διεεάς !--- 

ΕΤΕΟΘΟΓΕΞ 
ὙΠ Ἰοαῖπε τῆν πᾶηι ! 

ΡΟΙΓΥΝΕΙΟΕΒ 
Τ᾿ 3η} Δ η15Π6 4 ἔλθ τὴν οομηΐνν "--- 

ΕΤΈΟΘΓΕΕΞ 
Ηε ἐπαῖῦ ἴὸ ἀεβῖνον Ὁ οαμη6. 

ΡΟΓΥΝΕΙΓΕΞ 
ὙΥγοηρΊυ]]ν, νὰ σας ! 

ΕΤΈΘΟΓΠΕΒ 
Τὸ Οοάϑ ποῖ πεσε, θὰῖ αὖ Μνεοεπδο, οὖν. 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

,΄ ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
, 

ἀνόσιος πέφυκας, 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

ς Ἔ 7 

ἀλλ᾽ οὐ πατρίδος, ὡς σύ, πολέμιος" 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
“ Δ Ἂν 5 ΄ 

ὅς μ᾽ ἄμοιρον ἐξελαύνεις. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
“ ᾿ς 

καὶ κατακτενῶ γε πρός. 
ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 

ὦ πάτερ, κλύεις ἃ πάσχω ; 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
Χ Χ τ - 7, καὶ γὰρ οἷα δρᾷς κλύει. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
καὶ σύ, μῆτερ ; 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
᾽ 7 , ΄ἷΝ 2 »: , 

ἀθέμιτόν σοι μητρὸς ὀνομάζειν κάρα. 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 

3 , 
ὦ πόλις. 

ἘΤΕΟΚΛΗΣ 
μολὼν ἐς ΓἼἌργος ἀνακάλει. Λέρνης ὕδωρ. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
3 , “ “ 

εἶμι, μὴ πόνει" σὲ δ᾽ αἰνῶ, μῆτερ. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

» , 

ἔξιθι χθονός. 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 

» ἉἍ 7) Ἂς }] “ 

ἔξιμεν' πατέρα δέ μοι δὸς εἰσιδεῖν. 

ἘΤΕΟΚΛΗΣ 
οὐκ ἂν τύχοις. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
ἀλλὰ παρθένους ἀδελφάς. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
}] 5 , 

οὐδὲ τάσδ᾽ ὄψει ποτέ. 



ΤῊ ΡΗΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΒ 

ΡΟΓΥΝΕΙΓΕΒ 
Πηρίοιισ ασὶ ὑποιι--- 

ΕΤΈΘΟΜΕΒ 
Υ δὰ ὃ---θαῦ ποῦ τὴν οοιπέγν᾽ 5 ἴ06, ἐς τοι, ἀπ 1. 

ΡΟΙΥΝΕΙΟΕΒ 
Δ Πὸὺ ἀοσὺ ἀτγῖνο τὸ στ ἢ ἀεταπάήεα ! 

ΕΤΈΟΘΟΙ,ΕΝ 
Ἰ)εαῦῃ νυτπμὰ] [1] ἄθαὶ τὸ {πεε. 

ΡΟΙΠΥΝΕΙΘΕΒ 
Εαΐηθν, πϑαυ οἱ που ναὶ 1 οαῇεν ἢ 

ΕΤΈΟΟΘΙΕΒ 
Ναν, ἴῃν ἀοίησ» Πδάγ οὶ Πα. 

ΡΟΓΥΝΕΙ͂ΘΕΞΒ 
Απά ποῖ, τοῦδ Υ ἢ 

ν ΕΤΕΟΓΙΕΞ 
ΓΠαΐ ποῖ δ }6 Οὐ τη ΠΥ, ΘΔ οΥ]ρῈ 1 νεσα, 

ΡΟΓΥΝΕΙΘΕΞ 
Ον εἰϊγ! 

ΕΤΕΘΟΙΕΒ 
Ηδηςε ἴο ΑΥΡῸΒ : 68}] οἢ. [ΕΥ̓ Π᾽ 5 νγαῖου ἐπετο. 

ΡΟΠΥΝΕΙΘΕΒ 
τοῦ ὑπο ποῖ--ἰ σοὸ. 1 ἐπᾶηκ ἐπεε, μηοῦμεν. 

ΕΤΕΟΟΙΕΞ 
ΒΟΥ ἐπε εἰν! 6Ἃο! 

ΡΟΓΥΝΕΙΓΕΞ 
ΕΣ 1 σὸ : γεὺ ὁ τὴν ἔα Ποὺ εὐ πὸ ἸοΟΚ ! 

ΕΤΕΟΘΓΠΕΒ 
Του 5εὲ πω ! Νο! 

ΡΟΙΥΝΕΙΓΕΞ 
ΝᾺ ν {πεῖς θα τὴν τα θη οἰβίθυβ. - 

ΕΤΕΟΟΙΕΒ 
ΤΠθ5ε ποι παν εν τγῈ 5Π4}} 96 ε. 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
ὦ κασίγνηται. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
τί ταύτας ἀνακαλεῖς ἔχθιστος ὧν ; 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
μῆτερ, ἀλλά μοι σὺ χαῖρε. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
χαρτὰ γοῦν πάσχω, τέκνον. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
οὐκέτ᾽ εἰμὶ παῖς σός. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
εἰς πόλλ᾽ ἀθλία πέφυκ᾽ ἐγώ. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
ὅδε γὰρ εἰς ἡμᾶς ὑβρίζει. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
καὶ γὰρ ἀνθυβρίζομαι. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
ποῦ ποτε στήσει πρὸ πύργων ; 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
ὡς τί μ᾽ ἱστορεῖς τόδε ; 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 
ἀντιτάξομαι κτενῶν σε. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
κἀμὲ τοῦδ᾽ ἔρως ἔχει. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. τί δράσετ᾽, ὦ τέκν᾽; 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
αὐτὸ σημανεῖ. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
πατρὸς οὐ φεύξεσθ᾽ ᾿Ιξρινῦς ; 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
ἐρρέτω πρόπας δόμος. 
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ΤῊΕ ΡΗΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙῈΝΕ 

ΡΟΓΥΝΕΙΓΕΒ 

Ὁ τὰν ἰδίοις ἢ 

ΕΤΕΟΓΕΒ 
νην ἀοϑὲ 6Ὰ}} οἡ {π686, {πεῖν ὈϊΠ ουοϑὺ ΘΠΘΙΩΥ ἢ 

ΡΟΓΥΝΕΙΓΕΒ 

ΒΆγ νν 6}1, Ο τὴν τποῖῃοὺ ἢ 

ΤΟΘΑΒΤᾺ 
ΘΟΟΥΪ,, τὴν 80η, 1 9}αγ 6 τηνε}, {ἴνυις. Του] ΟΣ 

ΡΟΙΥΝΕΙΘΕΒ 

Φοη οὐ {π|πὴ6 πὸ Τη0]Ὲ !--- 

ΧΟΘΑΒΤᾺ 
ΤῸ πλὴν ἃ 5ΟΙΤΟΥ ννὰ5 {ἢν γτηοΐπου ΡΟ ! 

ΡΟΙΥΝΕΙΓῈΒ 

Θίοο δὲ ἀοῦθ πὸ ΤῸ] ἀδϑρῖζε ! 

ΕΤΈΘΓΙΠΕΞΒ 
ΕῸν ἔθ] ἀδϑρίτο γϑοοῖνϑα, Εν 5 Ὁ 690 

ΡΟΠΥΝΕΙΓΕΞ 

νύ π τὸ θείου ἐπὸ ἕοννοῦς γΠῸ ροαπς {Ππ6 ἢ 
ΕἸΈΘΟΓΙΕΒ 

Ὑνπογθίογε ἀοβὲ ἔποι απδϑίϊοι {Π||5 

ΡΟΙΠΥΝΕΙΘΕΒ ͵ 
Ιψ1} ἕλος {πες ἐπόσὸ ἴο 5]ὰν {Π66. ᾿ 

ΕΤΕΟΟΘΙΕΒ ἦ 

Ηὰ! [Ἰοηρ το πᾶνε ἰἴ 50! 

ΧΟΘΑΒΤᾺ 
γος ἰϑ θ ἢ δῦ Μν 1} γὰ ἀ0, ΠῚ Κ 5018 

ΡΟΠΥΝΕΙΘΕΒ 
ΤῊῸδ ἰϑϑιιθ᾽ς 561} 5Π.4}} 5ῃονν. 

ΤΟΘΑΒΤᾺ 
ΕἸδο, Ο ἤἥεε νοῦν [ὑ ΠΟΥ 5. ΘΟ γ565 ! 

ΕΤΕΟΟΙΕΒ 
ΑἸ] ουὐ ποις Ἰδὲ σταΐῃ 96 1ΖῈ ! 
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ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 
ὡς τάχ᾽ οὐκέθ᾽ αἱματηρὸν τοὐμὸν ἀργήσει ξίφος. 
τὴν δὲ θρέψασάν με γαῖαν καὶ θεοὺς μαρτύρομαι 
ὡς ἄτιμος οἰκτρὰ πάσχων ἐξελαύνομαι χθονός, 

ἴω “ » 3 3 Ν » “ Ν 2 7 

δοῦλος ὥς, ἀλλ᾽’ οὐχὶ ταὐτοῦ πατρὸς Οἰδέπου 
Ψ, 

ΞϑλΟῖου 
Μ 7 ’ “4 ΔΟΝἤ ΄ ΄ ᾿) ) -“ 

κἂν τί σοι, πόλις, γένηται, μὴ ᾽μέ, τόνδε δ᾽ αἰτιῶ. 
2 ἜΣΕΟΝ δ 3 » 5}. 0) ἾΦ ΄ οὐχ ἑκὼν γὰρ ἦλθον, ἄκων δ᾽ ἐξελαύνομαι χθονός. 

Χ ΄ “ὩΣ ἈΚ 3. ἢ “ Ἂ, , »» 

καὶ σύ, Φοῖβ᾽ ἄναξ ᾿ΛΑγυιεῦ, καὶ μέλαθρα χαίρετε, 
ο΄ ΄ 5 ις ᾽ “ ͵ ἌΝ ΡΥ 7 

ἥλικές θ᾽ οὑμοί, θεῶν τε δεξίμηλ᾽ ἀγάλματα. 
οὐ γὰρ οἷδ᾽ εἴ μοι προσειπεῖν αὖθις ἔσθ᾽ ὑμᾶς 

ποτε" 
ἐλπίδες δ᾽ οὔπω καθεύδουσ᾽, αἷς πέποιθα σὺν 

θεοῖς 
“ [ώ 

τόνδ᾽ ἀποκτείνας κρατήσειν τῆσδε Θηβαίας 
χθονός. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
ἔξιθ᾽ ἐκ χώρας: ἀληθῶς δ᾽ ὄνομα Ἰ]ολυνείκη 

πατὴρ 
Ψ ,) 7ὔ “, 7 » , 

ἔθετό σοι θείᾳ προνοίᾳ νεικέων ἐπώνυμον. 

ΧΟΡΟΣ 
Κάδμος ἔμολε τάνδε γᾶν στρ. 
Τύριος, ᾧ τετρασκελὴς 
μόσχος ἀδάματος πέσημα 
δίκε τελεσφόρον διδοῦσα 
χρησμόν, οὗ κατοικίσαι 
πεδία νιν τὸ θέσφατον 
πυροφόρ᾽ ᾿Αόνων ᾿ ἔχρη, 
καλλιπόταμος ὕδατος να τε 
νοτὶς ἐπέρχεται ῥυτᾶς 
Δέίρκας χλοηφόρους 

1 ΜΑ]ΟΚΘηδΘΥ : ἴον ΜΟΝ, δόμων. 
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ΤῊΝ ΡΗΟΒΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΏΕΝΒ 

ΡΟΙΥΝΕΙΘΕΞ 
ϑΟΟἢ τὴν νον, οι -τοἀδηηθ αι, 514}} ἀθ6 πὸ ἡπ0ὙῸ 

ἴῃ ἀοράϊθος δᾶθ, [οάς ἴν θάνῃ, 
Βιυὲ 1 ο}} το νυν πθος φασὶ ὑπαΐ ππγθ6 αὶ τη6, υυτηθ8ς 
Ηον νἼΠ Πα πα ρμἱζθοις παρὸ ἔτῸπ ἀπὸ Ποιη6- 

Ἰαπα 1 Ὧπ ἀτίνθη. [Οεαϊριι5. οἈ 16. 
πκῸ ἃ Ροπάμηλῃ, ποῦ ἃ 805) ὑπαὶ οἵ οπε λίπεν, 
(ὐν, υ]αΐθοθ᾽ δύ ὈΘΓᾺ]] τπδθ. Ὀ]αηθ. ποῖ τη6: γῸὴ 

ἐνγαπΐ Ὀ]α τη. [ΠΠΗρΊν. 
ΜΠ ρΙν 1 οαπο ποῖ, Ὸπ) ἔπΠ6 Ἰαπ ἀπ ταϑὲ πἢ- 
ΒΆΤΘνν 61]. ἘΉΘΕΊΜΙΝ: Ηἰρηνναν-Κίηρς, Ὁ Ρλιβοε: ΒονγΕΙΒ, 

Ἄγε  6}} νὰ ! [μεν 5Π6ΘΡ ἃγ6 5]41π} 
Εὐθηε5. οἵ ψ ῦ τη, ἔαγονν 6}, Δη4 οἴαϊιος οἵ {πε Οοας 
ΕῸΣ 1 Κπονν ποῦ 1 ἴο πὴὸ ᾿ἐἰϊ5. ρίνεθη ἴο 506 Κ ἴο νοι 

ΠΥ ΣΉΝ [11] Οοας ἴο αἰά, 
Βαυΐ τὰν πορ6 ποῖ γεΐ ἀοῦ! 5166 0. ψ  θνεῖη 1 {γιϑῖ, 
Ηΐμι ἰὸ 51γ, ἃπης ΠΟΙ ἐπὸ Ἰαπα οὐ Τπορὸς θδμθαῖῃ 

ΤΥ βοθρίγε ουνανϑα. 

ΕΤΕΈΟΘΟΙΕΒ 
ἀεὶ ἴπθὸ ἔουτ ἢ Ηδᾶ, ἐππὶν Ῥοϊνπεῖοθς, “Μία οἵ 

τηϑην ἃ δια," [ἢν ἔεπᾶς ἐπαπϑα ! 
Ναιηδα ἴῃν αι πον ἐΠ6 6, ἢ Πδάνθηὶν ργδϑοίθηςε οὗ 

[Ἐαὶὲ ΡΟῚ, ΝΕΙΟΕΞ. 
ΟΗΟΘΗΙ 5 

Τὸ {Πὶς Ιαπὰ ἤομ Ῥῃοθμηίοῖα (δάμη ϑρεθ απο (5 ).} 
(δηηε, 1}} της ΠΟΙῈΥ ἀπ ΤΌ Και. ᾿δδαϊηρ, 

ΤῊ6 ἈΠ οΥΌΥ, οαϑὶ ΠῸῚ ἴο δα ῃυνατγα, {6 }]ΠΠ1πρ’ 
Τα 50 νγὰβ ἈΟΟΟΙθ} 15Πη 6 4 ὑπ 6 οὐαο] 6. ΘΡΟΚΘ 
ὙΠ δη ἐῃς (ὐοα ἴον {πε ρμἷαοε οἵ ἢϊ5 τϑϑὲ σὰν ἴοΚϑῃ. 

Βια αἀἴηρ ἰακα πε Αοπίδη ρ]αῖης ον ἢϊβ ἀν! ην. 
ὙΠ θτα {πδ φρο θη 5ρϑᾶῦβ οἵ {πΠῸ νν ἤδαΐ- τα κε Εν ΟῚ. 
ὙΠ θτα {ΠῸ ουϊοιβῃϊηρ' Ποοα οὗ ἔπε Ἰονεὶν Υἶνοὺ 

ΒόΥ τη ἤδλϑηθς ἔγουη ἔοιιπξαΐης οἵ Πῖτοα νυν] Π ηρ’ 

ἀκ}, 
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καὶ βαθυσπόρους γύας, 
Βρόμιον ἔνθα τέκετο μά- 
ΤῊρ Διὸς γάμοισι, 
κισσὸς ὃν περιστεφὴς 
ἑλικτὸς εὐθὺς ἔτι βρέφος 
χλοηφύροισιν ἔρνεσιν 
κατασκίοισιν ὀλβίσας ἐνώτισεν, 
Βάκχιον χόρευμα παρθένοισι Θηβαίαισι 
καὶ γυναιξὶν εὐίοις. 

ἔνθα φόνιος ἣν δράκων ἀντ. 
ἼΔρεος, ὠμόφρων φύλαξ 
νάματ᾽ ἔνυδρα καὶ ῥέεθρα 
χλοερὰ δεργμάτων κόραισι 
πολυπλάνοις ἐπισκοπῶν" 
ὃν ἐπὶ χέρνιβας μολὼν 
Κάδμος ὄλεσε μαρμάρῳ, 
κρῶτα φόνιον ὀλεσίθηρος 
ὠλένας δικὼν βολαῖς, 
δίας ἀἁμάτορος δ᾽ 
εἰς βαθυσπόρους γύας 
γαπετεῖς δικὼν ὀδόν- 
τας Παλλάδος φραδαῖσιν"" 
ἔνθεν ἐξανῆκε γᾷ 
πάνοπλον ὄψιν ὑπὲρ ἄκρων 
ὅρων χθονός" σιδαρόφρων 
δέ νιν φόνος πάλιν ξυνῆψε γᾷ φίλᾳ. 
αἵματος δ᾽ ἔδευσε γαῖαν, ἅ νιν εὐηλίοισι 
δεῖξεν αἰθέρος πνοαῖς. 

καὶ σὲ τὸν προμάτορος ἐπῳδ. 
Ἰοῦς ποτ᾽ ἔκγονον 

1 ΜΌΡΓΑΥ' 5 ΔΥΓΔΠ ΘΠ Θηῦ, ΒΘΟΌΡΙ Πρ πη γ1081 ΘΟΥΡΟΘΡΟΠ6Π0θ. 



ΤΗΕ ΡΗΟΕΝΊΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΘ 

νον πϑαάον 5 ἀπ} {Π1Π-|Δηπἶς Πανν ο  -δειίπν, 
Δ ΠθΥ δ 5ρύαπρ, ΤγΌλ Εἰν6 Θροῦσαὶς Τὸ νη - ] δα ρ; 

Οἵ Ζδις, ἔπ νά οἵ {πὸ 5ῃουῦ νυ] - τη ρίηρ ; θσθ 
Απα {πὸ ἵνν ἀγοΠίηρ 15 ον ΕΥ5. ἄγοι] ἢ ΐπ. 
ὙΥΊῈῈ πὸ ἔλὶτν οδαΐπϑ οὗ 15 ὙΘΘΠΠ 655 θοιης ἢ ἢ], 

Τὸ {πὸ βὰ 6 τ 15 σα ἀάδθη τ πα γ1ς οΠηρίησ, 
Ονθυτηδηἐ ] πρ νν 1}} ΘΠ ονν ἐΠ6 Β] ἐοϑρ. 6}, 
ΕῸΣ ἃ ἔπϑπῖο οὗ ὑπὸ ΒΑΘΟΠαπα] ἤἄλποθ πο γα! {61 

ΟΥ̓ ΤΠ οΡ65, πα] τὸ πηαΐγοη δνοῦ- οἰ σης, 

ΤΊΘΥ 6 ὁπ ἀπ Πα] ] ον δα Του ξαῖη5. ΒΟΥΩ͂ΘΥ (4ηι.} 
νὰ {πῸ ἀνα ρὸη οἵ Αγοβ, ἃ τα ἢ } 685 νναγ 6} ; 

Απα {πὸ ραγο οἵ ἢϊ5. ον θα}}5 ἔδαγ]- Πλ 5 Πρ’ 
γναπάοδγθα ἴῃ γε ϑυ οϑο- τον ΚΟΘΠ 655 
Θ᾽ ἐσ πὲ θυϊπτηρ᾽ τ] ηηοὶς, {Π6 τ του ἃ σγθοπηθοο: θ00 

ΤΠ θη οαμηθ ἴο ὑπὸ Ξρυῖηρ ἴῸν πὲ ᾿ς  γᾺ} νυ βΠ1πρ; : 
(δάση, ἀηα αν] δα αὐ ὑΠεῈ τηοπϑῖθυ, ἀπα οἷον ἰἰ: 
Εον Πὲ οπμαξοπεά ἃ βου ]άεν, Πϊ5 βἔγομρ᾽ ΔΙΊ ἔπγον ἢ 

Ἰοννπ οὐ ἐπε Ππεδὰ οἵ τὴς ΚΡῊΣ ΝΥΝ ΟΥ̓ Ϊη 
ΤΏ δη, οἵ ΡΆΠὰς, ὑπΠ6 τποΐπου]δςς ΟΣ ΒῈ ἐμ διαὶ 
χὰ; ἐν πὰ ἀδορ- στον θασίῃ, ἴῃ ΠΟΥ Ὀγθαςὲ ἴο θὲ 

μιἀδη. 
Ης Ξοαίζεγεα {πὸ θοῦ του {πὸ ὙΠ Ἰανὴϑ ραγέδα, 

Απα {πὸ ἐγανδι! ησ ρθε ἤπηρ' τ.» ὈγΊρ ς Ὀ] Οβϑόγη 6τ0 
ΟΥ̓ τλ811- ἰδ ἉΥΎΟΥ 5. οὐδὲ ἔπ 6 ὈΟΒΟΠῚ 

ΟΥ̓ πὲ βαυτῃ ; θα απ σηξον ἐπε Ἰσοη-εαγίθα 
Αραΐη τ ἢ ὑπὸ δασὶἢ ὑπο ῖν τποΐπον ὈΪο πὲ ὑπ θη. 
Απα ἀγεμομεα ν] ἢ ἐπ ϑῖν Ὀ]οοα πὸ Ὀγεαςὶ ψ ῃῖς ἢ Παά 

ϑϑηῦ {Π 6} 
ΒΟΥ, ἤθη ἴο 5 η- 4] Κοη δα αν ἔπδν πρϑζαγίθα. 

[πἴο {πδὲ ἴοο. Ερραριμιιβ, βοίοῃ (Εροκο.) 
.ΟΥ οὐν ἢγϑῦ τηοΐμου [ο. 1 τηοᾶῃ, 

4ο1 
ΥΟΙ,. ΠΙ. ὈΡ 
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Ἴπαῴφον, ὦ Διὸς γένεθλον, 
ἐκάλεσ᾽ ἐκάλεσα βαρβάρῳ βοᾷ, 
ἰώ, βαρβάροις λιταῖς, 
βᾶθι βᾶθι τάνδε γᾶν" 
σοί νιν ἔκγονοι κτίσαν, 
ἃν διώνυμοι θεαί, 
Περσέφασσα καὶ φίλα 
Δαμάτηρ θεά, 

πάντων ἄνασσα, πάντων δὲ Γα τροφός, 
ἐκτήσαντο' πέμπε πυρφόρους 
θεάς, ἄμυνε τᾷδε γᾷ' 
πάντα δ᾽ εὐπετῆ θεοῖς. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
χώρει σὺ καὶ κόμιζε τὸν Μενοικέως 
Κρέοντ᾽, ἀδελφὸν μητρὸς ᾿Ιοκάστης ἐμῆς, 
λέγων τάδ᾽, ὡς οἰκεῖα καὶ κοινὰ χθονὸς 
θέλω πρὸς. αὐτὸν συμβαλεῖν βουλεύματα, 
πρὶν εἰς μάχην τε καὶ δορὸς τάξιν μολεῖν. 
καίτοι. ποδῶν σῶν μόχθον ἐκλύει παρών' 
ὁρῶ γὰρ αὐτὸν πρὸς δόμους στείχοντ᾽ ἐμούς. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
ἢ πόλλ᾽ ἐπῆλθον εἰσιδεῖν χρήζων σ᾽, ἀναξ 
᾿Ετεόκλεες, πέριξ δὲ Καδμείων πύλας 
φύλακάς τ᾽ ἐπῆλθον σὸν δέμας θηρώμενος. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

καὶ μὴν ἐγὼ σ᾽ ἔχρῃξον εἰσιδεῖν, ἹΚρέον' 
πολλῷ γὰρ ηὗρον ἐνδεεῖς διαλλαγάς, 
ὡς εἰς λόγους συνῆψα Πολυνείκει μολών. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
ἤκουσα μεῖζον αὐτὸν ἢ Θήβας φρονεῖν, 
κήδει τ᾽ ᾿Αδράστου καὶ στρατῷ πεποιθότα. 
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ΤΗΣ ΡΗΘΙΝΝΙΟΙΑΝ ΜΑΤΙΌΕΝΕ 

[πὸ {Ππ|| δ. οἵ᾽ οὐ ον δας σρυπαηρ,, 
Υ ΤΕ ν αἰΐθὴ οἰαΐ ἀρῆϊιρ; 
Απα ΜΠ ρΥὰν ΕΥ 5. Οὐ ἀπ ΑἸ ἴδ Το ρῖ ! 

ΤῊν 505, πὸ τρασοα 6 ς ἴοὸ {π ὸ, οὖν οὴ 
πεῖν ἔΎΠογ---ἨΟὉ οφομηδ ἴο {Ππίηε ον ! 

Βὸν 1)οπηεῖθυ, Ρουβθρῃοπο, ν᾿ θυ ]ηρ; 
Τνη άπηθ5, πᾶνο οὐ" 6 πα ἴῃ ννανᾶ--- 

Βνθη σγδοίοιϑ [λοιηθῖου ΑἸ] - αι θη, 
ὙΠΟ 15 Εδυῃ, ππγθ6 οὐ 411 ὑπαὶ παῖ Ρδθη. 
Ο 56π4 τπϑῖὰ, ἔν ΡΘΟρ]Ὲ ἴο 5οΥΘ ἢ 

Εγότα {ΠῚ Θν}], πῸ Θαδοης ΤΟΥ ἢ -δανίηςσ "--- 
[ς τπθγὸ ἁυρὶ ἔν {πὸ ὐοάς ἴοο παγῇ ἢ 

ΕΤΈΟΘΟΙΕΒ (ἐο αἰἑοπαίαηί) 

ὅο ποῦ, πα (ὐδοη Ὀγΐηρ, ΜΘποθοθιιβ᾽ 501, 
ὙΠῸ ἰ5 τὴν τηοΐῃους, ἐνθη «οοαβία᾽ 5 ὈγοίΠ ον. 
ΤΠ15 1611} Πῖνα, ἐμαῖ 1 νοι] σφουημιθ νυν ττ ἢ πὴ 
Του οΠίηρ οὐ ον τἀναπίαρε ἀπ {πΠῸ Ἰἰαηα᾽ 5, 
Εχθ νγὸ ρῸὋ θαϊ!θννασα ἀπ γὰηρο {Π6 Θρθλγ5. 
Βυΐ 1ο, Πα οοπηθίῃ, φραγῖηρ ἔῃν ἔροιτ᾽ 5 το ]]}. 
Μνυ561 ΡῈ Πο]α πΐπη ἀγαννῖηρ πὶσἢ πγΐηθ Π8]]5. 

Επίον σΒΕΟΝ. 

ΟΒΕΟΝ 

ϑεεκίηρ ἴο 566 {πδθ, αν αν ννοπαάθα, Κίηρ ᾿ 
Ετθοοϊθϑ ἢ γοὰσπα ἴο 4}}] (δάήτϊηθαη ραΐθϑ 
Απαὰ σιυαγάς, 501] ςοαγοίηρσ' ἴον ἔν ἕαοθ, 1 ραββθα. 

ΕΤΕΟΘΟΙΕΒ 

δοοίῃ, (Ὕὑθομ, ἴδ! η ννὰβ 1 ἐοὸ ἸΙοοκ οὐ ἐπ66: 
Βὸν {116 νου 1 ἔοι πα ἢϊβ θύτης οἵ ρϑᾶςε, 
Ὑ Ήδη 1 ἔθου μάν ]ον ΡοΪγποῖοο5 πεῖ. 

, ΘΒΕΟΝ 

Βενομπα ΤΠεΡθες ἢϊς ἀμ] θη Θοᾶγ5, 1 ΠΘΔΥ. 
Βν Λαγαβίιο᾽ Κίηϑῃρ. ἀηπ ἢἰς πος, ρυβεα ἀρ. 
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3 3 » ἣ Ἁ φῶ. Θ᾿ 5 7] ἀρ 2 ἀλλ᾽ εἰς θεοὺς χρὴ ταῦτ᾽ ἀναρτήσαντ᾽ ἔχειν" 
᾿ἃ δ᾽ ἐμποδὼν μάλιστα, ταῦθ᾽ ἥκω φράσων. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
τὰ ποῖα ταῦτα; τὸν λόγον γὰρ ἀγνοῶ. 

ΚΡΕΩΝ 
Ὁ“ 2 7 5 7, 7 

ἥκει τις αἰχμάλωτος ᾿Αργείων πάρα. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
λέγει δὲ δὴ τί τῶν ἐκεῖ νεώτερον; 

ΚΡΕΩ͂Ν 
μέλλειν [πέριξ πύργοισι Καδμείων πόλιν 
Ὡ« « ͵ 5 γι »ε.Ά ’, ΄ 

ὅπλοις] ἑλίξειν αὐτίκ᾽ ᾿Αργείων στρατόν. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

ἐξοιστέον τἄρ᾽ ὅπλα Καδμείων πόλει. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
Ὁ “ ᾿ ἴω ἃ “ , [ὦ ἴω 

ποῖ; μῶν νεάζων οὐχ ὁρᾷς ἃ χρῆν σ᾽ ὁρᾶν; 
ἙΤΕΟΚΛΗΣ 

» Ἂν ΄ “ }Ὶ ἐφ ’, ἴω ἐκτὸς τάφρων τῶνδ᾽, ὡς μαχουμένους τάχα. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

ν “ “ - ε » 

σμικρὸν τὸ πλῆθος τῆσδε γῆς, οἱ δ᾽ ἄφθονοι. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

: τὰ ’, - ΄ » “ 

ἐγῴδα κείνους τοῖς λόγοις ὄντας θρασεῖς. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

ἔχει τιν᾽ ὄγκον Λλργος ᾿λλήνων πάρα. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

θάρσει: τάχ᾽ αὐτῶν πεδίον ἐμπλήσω φόνου. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

θέλοιμ᾽ ἄν: ἀλλὰ τοῦθ᾽ ὁρῶ πολλοῦ πόνου. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

ξ Σ 7] ΄ ἐ ῇ 

ὡς οὐ καθέξω τειχέων εἴσω στρατόν. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

Ἂς, Ν Ν, ““ 3 ἴω » ,ὔ 

καὶ μὴν τὸ νικᾶν ἐστι πᾶν εὐβουλία. 



ΤῊΒ ΡΗΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΒ 

Βυῖ {Πθ586 τῃπϊηρς ἴῃ {πὸ οας᾽ παπᾶς γιϑὺ ννὸ ἰθᾶνε, 
ΟΥ̓ οὔν πλαΐη ϑὑμπμ ] πὰ σὍΙ]ΟΟΚ ΤΠ φασηθ ἴο τ6]]. 

ΕΤΈΟΘΓΠΕΞ 
γγηδῦ 58}4}} {Π15 "6 ὃ Τὴν αὙἹῈῈ ἰς ἀανὶς τὸ τη6. 

ΟΒΕΟΝ 
Α οαρῦϊνε ἔοι ἔῃ Αὐρῖνε Ποϑβὲ ἴβ σομης. 

ΕΤΕΟΟΙΕΞ 
Ὑγηδὲ τἰάϊηρε Ὀγησ τ ἢ ἢ οὔ ἀδα]ηρς {Πετὸ ἢ 

ΘΟΠΈΟΝ 
ὙΠαὶ Αὐροβ᾽ Ποὺ ψ1}}} οὑσαὶρῦνναν υνπα ἐπὸ πεὶ 
ΟΥ̓ ἅστὴβ τοιπα (δά μλιι5᾽ θαΓρ' ἃπα 411] ΠΕῚ ἔοννευσ. 

ΕΤΈΟΟΙΕΒ 
ΤΠ θη (λα μλιιβ᾽ πο πϑὺ θα ἔργ ἢ ΠΟΥ ἀὐγὰν..-- 

ΟΠΕΟΝ 
 ΒΙΠογ ὃ 5665 ποῦ ὑῃν γά58ῃ νοῦ νυ αὺ 1 5ῃ0]4 ἢ 

ΕΤΈΕΟΘΟΙΕΒ 
ΑοΥοβ5 γῸΠ ὑπο πο ἢ 65, ἃ5 τὸ ἤσῃι ἐου ΠΤ. 

ΟΕΕΟΝ , 
51718}} 15. ἐπε Ποβὲ οἵ {ῃϊς5 Ἰαπά. σοι] δ 55 ἐμ ῖγ5. 

ΕΤΈΟΘΟΙΕΒ 
Ι Κπον ἔπθμι [ὉΓ Τοηριιο- νὰ Πα ὖ νυ ΑΥΤ ΟΥ̓ 5. 

ΟΒΕΟΝ 
ΑΥρὸβ παῖῃ Πρ γοραΐε νὰ Η 6] 5᾽ 5οης. 

ΕΤΕΟΟΙΕΒ 
Ἐδὰγ ποῦ : ὑπ 61} 5 ἢ ΤΟΥ ΒΟ0ὴ 5Π8}] Ἰοδα {πε μ]αΐπ. 

ΟΠΈΟΝ 
ΤΠαὺ ννουἹᾶ 1: νεὺ Ππογείη 1 5εὲ συν τοὶ]. 

ΕΤΈΟΘΟΙΓΕΒ 
Νοῖ 1 1] ρθη νΐπθ ἢοβὺ νυ Πῖπ πὲ νι Ὰ}}5 ! 

ΠΕΟΝ 
Υγεῦ ΠΟΙ Ϊν ἴῃ φΟΟα ΘΟ.86] νἹἱοΐοτν 1165. 
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ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
7 “ « Δ »» 

βούλει τράπωμαι δῆθ᾽ ὁδοὺς ἄλλας τινάς ; 

ΚΡΕΩ͂Ν 
7 Ν , ᾽ [7 “- 

πάσας γε, πρὶν κίνδυνον εἰς ἅπαξ μολεῖν. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

᾽ ἊΝ » “ 7ὔὕ Σ , 

εἰ νυκτὸς αὐτοῖς προσβάλοιμεν ἐκ λόχου; 
ΚΡΕΩ͂Ν 

᾽ “Ὁ ΄ 

εἴπερ σφαλείς γε δεῦρο σωθήσει πάλιν. 
ΕΤΕΟΚΛΗΞ 

΄ -“ ὉἪἭἍ 7 

ἴσον φέρει νύξ, τοῖς δὲ τολμῶσιν πλέον. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

» “- ἈΝ οῚ “ “ 

ἐνδυστυχῆσαι δεινὸν εὐφρόνης κνέφας. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

“ ο ῇ 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ δεῖπνον οὖσι προσβάλω δόρυ ; 
ΚΡΕΩ͂Ν 

ἔκπληξις ἂν γένοιτο: νικῆσαι δὲ δεῖ. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

" 7 “ ᾿ -“ Υ͂ 

βαθύς γέ τοι Διρκαῖος ἀναχωρεῖν πόρος. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

ἅπαν κάκιον τοῦ φυλάσσεσθαι καλῶς. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

7 }] }] 7] 3 ’ , 

τί δ᾽, εἰ καθιππεύσαιμεν ᾿Αργείων στρατόν; 
ΚΡΕΩ͂Ν 

.Σ - 7 Ν [γι “4 κἀκεῖ πέφρακται λαὸς ἅρμασιν πέριξ. 
ἙΤΕΟΚΛΗΣ 

τί δῆτα δράσω; πολεμίοισι δῶ πόλιν; 
ΚΡΕΩ͂Ν 

Ἀ - , 

μὴ δῆτα: βουλεύου δ᾽, ἐπείπερ εἶ σοφός. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

͵ὔ εν , ΄ 

τίς οὖν πρόνοια γίγνεται σοφωτέρα; 
ΚΡΕΩ͂Ν 

.“΄ 5. 7 ὃ 5 “- - »“, ,,,.»"» ΄ 

ΕἼΤῚ ἀνοραᾶς αὕὔὕτοὺς φασιν, ως ἡκοὺῦσ εγω,.-- 



ΤῊΒ ΡΗΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΕΝΒ 

ΕΤΈΟΘΟΓΕΒ 
γυου!άσε ποι 1 ταῦθα πὸ ἀπο οὐπεν ρας ἢ 

ΘΟΉΕΟΝ 
Απν ματ, ΟΥ̓ ΘΟ ΟΠ6 οαδὲ ἃ}} θὲ βίακοά, 

ΕΤΕΈΘΟΓΕΒ 
Ηον τ ΡΥ πἰρηΐ ννὲ [}} ὁπ ἔΠθι ἔτ τη 5} ἢ 

ΟΠΈΟΝ 
Υ88,---ἰἴ, τ Ἰβοαγγνηρ,, 56 τοι τηὰ νϑὲ γαῦα. 

ΕΤΈΟΘΟΙΕΒ ; 
ΝΙΡΗῦ δατα]5 4}}, γεῦ 6 ]Ρ5 {πε νεπδασοι πποϑί. 

ΟΠΕΟΝ 
Υεῖ, ἴον 111-99 ρ6 θα, εἰρη τ᾽ 5 ρ]οομ ἰ5. ἐου 10] 6. 

ΕΤΕΟΟΙΕΞ 
51Π4}} τη κὸ ομδεῦ ὄνθὴ ἃ5 ἔπδν δὰρ ἢ 

ΟΠΈΟΝ 
Α Ῥυῖθ  ἀἸάγηι :--- {15 νἹοΐουν να ποϑᾶ. 

ΕΤΈΕΟΘΟΙΕΒ 
1} 1γοθ᾽ 5 ἀθορ Τογὰ 5] Παιαροεσ ὑπεὶν γε γθαΐ. 

: ΟΒΕΟΝ 
Νιυρηϊ γ 6 50 σοος ἃ5 νγΓ τι5 ὑγ γῆν, 

ΕΤΕΟΘΟΙΕΒ 
Ηονν, 1 οὔν ἤοῦβ6 πάσα ἄονγη οἢ ΑΥροϑ᾽ Ποβῖ ἢ 

ΘΟΈΕΟΝ 
ΤΠδτε ἴοο ὑπ εῖν ᾿ἴπ65 θὲ ἔεποϑα νυιῦ ἢ σἘΠαυϊοὺβ τοιηα. 

ΕΤΈΕΟΘΟΙΕΞ 
ὙΥΠαῦ 5Π.4}} 1 4ὁ {ἢ δὴ ἢ---ἱϑ] ἃ οὐν ἴον ἴο [065 

ΟΒΕΟΝ 
Νενευ. Κα ὑπουρῃΐ, 1 ρυπαάθπὶ οἢ]6Ε ἔποιι γί. 

᾿ ΕΤΈΕΟΘΟΓΕΞ 
πὰς φυσι 56} 15 ποτ ὑγυπάἀδηΐ, ἔπε π, ὑΠ 81) τΐπὸ ἢ 

ΟΠΈΟΝ 
ϑόνεη οΠαμΡ 0Π5 ἀγὸ ἔπ σα ἢ ὑπ θὰ, πανὸ 1 Ποαγα.-- 
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ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
͵ , -" Ν νὴ , ΄ 

τί προστετάχθαι δρᾶν; τὸ γὰρ σθένος βραχύ. 
ΚΡΕΩ͂Ν 
΄ - , 

λόχων ἀνάσσειν ἑπτὰ προσκεῖσθαι πύλαις. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

“ ων Ν Ε “ 

τί δῆτα δρῶμεν ; ἀπορίαν γὰρ οὐ μενῶ. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

“ ΔΎΟ » - Ν Ν Ν ΄ { “- 

ἕπτ᾽ ἄνδρας αὐτοῖς καὶ σὺ πρὸς πύλαις ἑλοῦ. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

, 5 ᾿ς Ἃ Ἃ , 

λόχων. ἀνάσσειν ἢ μονοστόλου δορός ; 

ΚΡΕΩ͂Ν 
ἰν , 

λόχων, προκρίνας οἵπτερ ἀλκιμώτατοι, 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
ξυνῆκ᾽" ἀμύνειν τειχέων προσαμβάσεις. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
Ν , - ὦ τις Ν » ΄ ᾿ ὦ ἃ 

καὶ ξυστρατήγους:" εἷς δ᾽ ἀνὴρ οὐ πάνθ᾽ ὁρᾷ. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

θάρσει προκρίνας ἢ φρενῶν εὐβουλίᾳ; 
ΚΡΕΩΝ 

, 

ἀμφότερον' ἀπολειφθὲν γὰρ οὐδὲν θάτερον. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

ἔσται τάδ᾽: ἐλθὼν δ᾽ ἑπτάπυργον ἐς πόλιν 
τάξω λοχαγοὺς πρὸς πύλαισιν, ὡς λέγεις, 
ἴσους ἴσοισι πολεμίοισιν ἀντιθείς. 
ὄνομα δ᾽ ἑκάστου διατριβὴ πολλὴ λέγειν, 
ἐχθρῶν ὑ ὑπ᾽ αὐτοῖς τείχεσιν καθημένων. 
ἀλλ᾽ εἶμ᾽, ὅπως ἂν μὴ καταργῶμεν χέρα. 
καί μοι γένοιτ᾽ ἀδελφὸν ἀ ἀντήρη λαβεῖν 
καὶ ξυσταθέντα διὰ μάχης ἑλεῖν δορί, 
κτανεῖν θ᾽ ὃς ἦλθε πατρίδα πορθήσων ἐμήν. 
γάμους δ᾽ ἀδελφῆς ᾿Αντυγόνης παιδός τε σοῦ 
Αἵμονος, ἐάν τι τῆς τύχης ἐγὼ σφαλῶ, 



ΤῊΕ ΡΗΟΕΒΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΒ 

ΕΤΕΟΟΜΕΒ 
γγβογοῖο ἁρροϊηϊοα ἢ ὅδνθη 65 Ηρ ΐ ὙγΟΥΘ 518] ! 

ΟΉΕΟΝ ς 
Τὸ ᾿οδα {πεῖν θαπμαἰς. το 958} Οἷα" σον ἢ σαΐθϑ. 

ΕΤΈΟΘΟΓΕΒ 
γγπαὺ τπθη ἢ; 1 ναὶ ποῦ οοιηβ56]ς οἵ ἀθϑραῖν, τ40 

ΟΉΕΟΝ 
ϑδνθη ὁἤοοβὲ ποι ἴοο ἴο ἔτοπὺ ἔπη αὖ {Π6 σαΐε5. 

ΕΤΈΟΘΟΙΕΞΒ 
Τὸ ᾿ἰϑδὰ οἷν θαπάϑ. οὐ ἤρηϊ νυ] ἢ 5] ρ]6 σρϑᾶν ἢ 

ΟΠΕΈΟΝ 
Ἴὸ ᾿δδα οἷν θαπας : ΘΠοοβα ὅποι οἷ πὶ» ἢ ο6ϑὲ ;-- 

ΕΤΕΈΘΟΜΕΒ 
Ἂν 5ο--τἰὁ ἀνοσΐ {Π6 βοδ]πρ' οὗ Π6 νγᾺ}]5, 

ΓΕΟΝ 

Απα ὑπάογ-οαρἕα!ηβ : 16 Ἰη8η 5665 ποῖ ἃ]]. 

ΕΤΈΟΟΙΕΒ 
ον νἁ]οιν οἤοβθη. ΟΥ̓ [Ὁ ρυπάθηξ νἱῦ ἢ 

ΟΒΕΟΝ 
Νὰν, θοΐἢ : υπουὶ 115 ἔΘ]]ονν, δδ ἢ ἰ5 παρ ἢΐϊ. 

ΕΤΕΟΘΟΓΕΒ 
ΤῊϊς 518} θ6. Νον ἴο π6 βενϑῃ ἰονγεῦβ ψ1} 1, - 
ἈΑπά ρ]ὰαπὶ οἤϊεῖβ, ἃ5 ἔποιι Ὀἰ ἀεςῖ, αὐ ἐπε σαΐεβ, 
ΟΠδιηρίοη ἕο οΠαμπηρίομ. τὰ πρϑα ἀραϊηβὶ {πὸ ἴοο. 0 
Τὸ 161} δα ἢ οΕΥ, ψἜΕ 6 οΟΒον νναβῖε οἵ ἐἰμηδ. 
ὙγΏῆδη ἴοεβ θὲ οδπηρθα θεπθαΐῃ Οἱ νεΥν νυν 8115. 
Βιυξ 1 1] σο. ὑπαὶ πϊπθ παπᾶς ἸοἱτεῚ πού. 
(σα στγαπὺ 1 πηϑεΐ τὴν ὈγοΐΠ ΠΟΥ ἔπος ἴο ἔαςο, 
ΟἸΆ5ῃ ἴῃ {πὸ φυάρρ]ο. πα 5]αν ἢΐην ἢ ἀπὲ σρϑᾶτν.- 
51Ίὰν Πῖμπ, γῆ οαϊηδ ἴο ἰὰν τὴν οοιπίγν ννᾶβίε ! 
Βιυΐ, ἔον. Απεροπ θ᾽ 5 τηυτίαρσο ἢ [ἢν 50ὴ ! 
Ηδομιοη,--ἰῇ ἀαυρηΐ πϊονναγα πὰρ ἴο τηε.-- 
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σοὶ χρὴ μέλεσθαι τὴν δόσιν δ᾽ ἐχέγγυον 
τὴν πρόσθε ποιῶ νῦν ἐπ᾽ ἐξόδοις ἐμαῖς. 
μητέρος ἀδελφὸς εἶ" Τὰ δεῖ μακρηγορεῖν ; : 
τρέφ᾽ ἀξίως νιν σοῦ τε τήν τ᾽ ἐμὴν χάριν. 
πατὴρ δ᾽ ἐς αὑτὸν ἀμαθίαν ὀφλισκάνει, 
ὄψιν τυφλώσας" οὐκ ἄγαν σφ᾽ ἐπήνεσα' 
ἡμᾶς Ἰ; ἀραῖσιν, ἢν τύχῃ, κατακτενεῖ. 
ἕν δ᾽ ἐστὶν ἡμῖν ἀργόν, εἴ τι θέσφατον 
οἰωνόμαντις Τειρεσίας ἔχει φράσαν, 
τοῦδ᾽ ἐκπυθέσθαι ταῦτ᾽ - ἐγὼ δὲ παῖδα σὸν 
Μενοικέα, σοῦ πατρὸς αὐτεπώνυμον, 
ἄξοντα πέμψεωω δεῦρο 'Γειρεσίαν, ἸΚρέον' 
σοὶ μὲν γὰρ ἡδὺς εἰς λόγους ἀφίξεται: 
ἐγὼ δὲ τέχνην μαντικὴν ἐμεμψάμην 
ἤδη πρὸς αὐτόν, ὥστε μοι μομφὰς ἔχειν. 
πόλει δὲ καὶ σοὶ ταῦτ᾽ ἐπισκήπτω, Κρέον' 
ἤνπερ κρατήσῃ τἀμά, Ἰ!ολυνείκους νέκυν 
μήποτε ταφῆναι τῆδε Θηβαίᾳ χθονί: 
θνήσκειν δὲ τὸν θάψαντα, κἂν φίλων τίς ἤ. 
σοὶ μὲν τάδ᾽ αὐδῶ: προσπόλοις δ᾽ ἐμοῖς λέγω. 
ἐκφέρετε τεύχη πάνοπλά τ ̓ ἀμφιβλήματα, 
ὡς εἰς ἀγῶνα τὸν προκείμενον δορὸς 
ὁρμώμεθ᾽ ἤδη ξὺν δίκῃ νικηφόρῳ. 
τῇ δ᾽ Εὐλαβείᾳ χρησιμωτάτῃ θεῶν 
προσευχόμεσθα τήνδε διασῴζειν πόλιν. 

ΧΟΡΟΣ 

ὦ πολύμοχθος ᾿ “Ἄρης, τί ποθ᾽ αἵματι στρ. 
καὶ θανάτῳ κατέχει Βρομίου παράμουσος ἑορταῖς : ε 
οὐκ ἐπὶ καλλιχόροις στεφώνοισι νεάνιδος ὥρας 
βόστρυχον ἀμπετάσας, λωτοῦ κατὰ πνεύματα 

μέλπει 

4το 



ΤΗΒΝ ΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΒ 

56. ὑποιῖι τὸ {Π|5.. ΤΠ ον Ἰαΐο θθ γου μα] -ο] σι 
Νονν, ἃ5 1 ρῸ ΤΟΥ}, ἀὁ 1 γα ν. , τθ0 
ΤΠοῖι αὐτῇ τὴν ποῦ Υ 5 ὈσΟῦ ΠΟΥ : ἢν νναβῖθ νγογας ἢ 
αἷνε ποὺ ἔαϊν ππασίαγο, ἴῸΣ ἢν σα ΚΘ Πα] Π116. 
Μνυ [ἈΓΠῸῚ Παὺῃ ψυτοιρ]ὺ [0}}ν ἀραϊηδὺ Πίπη861}, 
ΒΙΙπαϊηρ' ἢἶθ Ἔν 65 ;- --ϑοαπξ ργαΐδο οἵ τη πὸ Παὺῃ :--- 
Απά τι5 ἢἰβ ογ86. 5Π4}} δαν, 1 50 11 πὰρ. 

Οπε {ππρ' θ᾽ 65 ἀπάοπο. ἕο ἃ5Κ {Π6 5660 
εἰσ βίας του ἢ ηρ' {Πϊ5. τ ἁαρηῦ Π6 παῖ 
ΟΥ̓ οὐδοϊθβ ἴο 161}; ἀπᾷ 1 ψν}}]} Ξο πα 
ΤῊΝ 50 Μεποεοθιιδ, οὐ τῆν αῦ Ποὺ παμηιθά. 
Οτεοη, ἴο Ὀγηρ' ΠΤ οἰσοϑίας Πι Πουνναγά. 110 
ΠΠΠ ἃ ροοα ψΜ}1}} 514}} π6 οουησηιθ νυ {πθὸ : 
Βιυΐὺ ὕΠ6 βθου 5 αὐὖ ἴῃ {πὴὸ ραβϑὺ πᾶνὸ [ τποοκοα 
[Πηἴο Πἰβ ἔμοθ ; 80 ἢ6 τηᾶν ΘᾺ 16 φγ πα σο. 

ΤῊϊς, Οὐθοῃ, 15 μη 6 ποοῦ το ἼΠπεθ65 ἀπὰ {πθὲ :.-- 
ΠῚ τν οα86. ΘΟΠΠ] ΘΙ, ΠΟΝΕΙ͂ ὈΌΤΥ γα 
ῬοΟΙγ ΘΙ ϑ᾽ οοῦΡ56 προ ἐΠ|5 ΓΘ θδ ἢ 501]. 
ηο Ρυχ65 Πϊμπη--[Πποὰρὴ πθὰν ἀηα ἀθαν. πλεῖ ἴδε. 
ΤῊΪ5 το {Π66 :--ἰο μἷπ6 ΠΟ ΠΟΘ ἢ πον 1 Θρδᾶκ. 
Βυίηρ ἔου ἢ τὴν ΔΥΤη5, ΠλΪη6 ΠΆΓΠΘΒ5- ῬΑ ΠΟΡΪΨ, 
ΤΠαΐ ἴο {π6 ᾿πηγηϊποπὺ οοπῆϊοϊ οὔ {ΠῸ Ξρθὰσ 780 
1 τᾶν εὐ ἔστη, στ ΕἸρ]Σ το Οὐὔονν ΠΪΠ 6 ἈΙΤΉ5. 
Τὸ Ηδεαϊι]ποβ5, οἵ 11] οας ΠεΙρ μ]]6ςῦ. 
ΤΠαὺ 586 ψν}}}] βᾶνε {15 οἷν, πον νὰ ΡἈΥᾶν. [1 ατὶ. 

ΟΗΟΘΕῦΒ : 
Αὐὸϑ {Π6 ἐγουθ]οιιβ, Ὁ Πθ πο ἰ5 τῃν ραϑϑῖίοῦ. (.5).)} 

Εν ὈΪοοα πα ἴον ἀδαΐῃ, ππαϊεπηοα ἰὸ ἐπὸ ἔδαϑὶς. οἵ 
πηῸ Βονεῖγυ-Κίπρ ἢ [σἷπα] ἔβη οι 

Νοὺῦ ἴον ἐμὲ ἄδποοβ, πὸ οἰγοηρο οὗ θοδαΐν, ἴῃ νἱν- 
Τ ο556 4 ἅγὰ ἴῃν ὑγθϑθθβ ἀθγτοδα, ΠΟΙ ἴο θτθαϊμΐηρϑ οἵ 

ἤυΐο5 ἀοβὺ ὑποιι 5110' 
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μοῦσαν, ἐν ᾧ χάριτες χοροποιοΐ, 
» Ν " ς ἐ Ἂς » 7 3 

ἀλλὰ σὺν ὁπλοφόροις στρατὸν ᾿Αργείων ἐπίι- 

πνεύσας 

αἵματι Θήβαις 
“-“ , 

κῶμον ἀναυλότατον προχορεύεις. 
ΝΨ 6 Ν “- ΄ , οὐδ᾽ ὑπὸ θυρσομανεῖ νεβρίδων μέτα δίένᾳ, 

“ ᾿ ΤΊ 7 Ἂ “- 

ἅρμασι καὶ ψαλίοις τετραβάμοσι μώνυχα πῶλον, 

ἱππείαις ἐπὶ χεύμασι βαίνων 
5 “ Ζ 3 ,7ὔ 5 , Ἰσμηνοῖο θοάζεις, ᾿Αργείοις ἐπιπνεύσας 

Σπαρτῶν γένναν, 
ἀσπιδοφέρμονα θίασον ἔνοπλον, 

ἀντίπαλον κατὰ λάινα τείχεα 
χαλκῷ κοσμήσας. 

ἢ δεινά τις "ἕρις θεός, ἃ τάδε 
μήσατο πήματα γᾶς βασιλεῦσιν, 
Λαβδακίδαις πολυμόχθοις. 

ὦ ζαθέων πετάλων πολυθηρότα- ἀντ. 
᾽ » , ΄ " τας τον νάπος, ᾿Αρτέμιδος χιονοτρόφον ὄμμα Κιθαι- 

ρών, 
"ὦ Ν , » , ᾿ς ν. Ῥ μήποτε τὸν θανάτῳ προτεθέντα, λόχευμ᾽ ᾿Ιοκά- 

στας, 
" ’ " 

ὦφελες Οἰὐδιπόδαν θρέψαι βρέφος ἔκβολον οἴκων, 
χρυσοδέτοις περόναις ἐπίσαμον' 

Ν Ν [ , ν , δ - 

μηδὲ τὸ παρθένιον πτερόν, οὔρειον τέρας, ἐλθεῖν 
πένθεα γαίας, 
»ν 4 ᾿] ] , Ἂν ον ἴω 

Σ φίγγ᾽, ἀπομουσοτάταισι σὺν ῳδαῖς, 
ἅ ποτε ἸἹζαδμογενῆ τετραβάμοσι χαλαῖς 
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ΤῊΝ ΡΗΟἙΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΘ 

ΑΔ οἴναϊ τὸ ν ο96 νυ το πονν ἀπσο5 ἀγὸ υδαςίηρ : 
Βιυῖ τ} οἸαπροι" οἵὐ᾽ ασ 55. οὐ ἤση! Γπγοὰρ]ν {ΠπῸ 

Αὐρῖνο ἀὐτὰν αὐὶ {Ππ|0 1 ΤΣ 
γγαν [πὲ ἔον ἐπδ Β]οοά οὗ ον ΤΉΟΙ δ 5 ἘΠ 5}, 
Ας ποῖ ᾿Ιοδά θοῦ {πὸ ἄδποε οἵ ἃ γὸνο] ἀσουχοῖ 

ΥΠοτο πὸ ἤιιΐεϑ υἱηρ. 
ΤΊοι τὲ ἐομ ποὺ ψνπθγῈ ἔανν δεῖ. ἀπ {ἐπ νῦϑιις. ἴη 

τηδ 4] γ6 6] πη ρ] ἀπε σα Π6 0, 
Βυῖ τ} οΠανϊοῖς πα οἸας ηρ οἵ ἱὲς. ἀπ] Μ 1ΕΠ} νναν- 

Ποῦ ϑ δ ϑ᾽ ΤΟΟΓΓᾺ]] οἵ ἐπα πμ6 0} 
μὲν ϑυηθηιθ᾽ ὈΥ]Πρ᾽ ΠΡ 
ὙΠ τὸ την οὗ οἴθοάς ἀοκὲ ποῖ παῦρα, 

[τὸ Αὐρῖνος Ὀγθαϊ ΐηρ {πΠ6 α 1 6-παΐὸ 
Αραϊηρὺ {ΠῸ 5οὴ5 οἵ {πὸ Ἰ)γαροη-βἴαζε : 

Απα νυ Παγμ655 οἵ θγὰθ5 ἀπ ννἹΠ} ἴαγρα, 
ΕΥοη πρ᾽ Οὐ Ταιηρᾶγὲς οὗ ςἴοπο, ἤοοῖ ἀὐγαν 

Α Πορὺ ἴον πὸ ἔγαν. 
Α ἔραν]! ἀοαάδες ἴῃ βοοῦἢ 15 ϑ υ106, 
Βν ψῃοβε ἀδθνίβίηρ {πὲ ἐγοιθ]οῖι5 ΠΠ π 

ΟΥ̓ΈΠε Παράδοϊα Κίηρς οὔ ἔπε Ἰαπα ἴς ἀπ ρι 5}-ὙἹξδ. 

οΥρδ5 τηγϑίθσίουβ οὔ ἔγοπάαρο, ΟΠ θτοη. (4η|.) 
Βϑαβι-πασπΐεα, Ο θἱνεΠ-ε οἵ 5ηονβ, Ο ποῖ ἀρρ]εὲ 

οἵ Αγξϑιηΐθ᾽ τε: [Τοζαρία, ἴο γδᾺ} Οἢ 

Αἢ {παῖ ἔποῖ πεϑ ο ἢδάοὶ γϑοοῖνεα Πϊτὴ, ὑπῈ θᾶ ὲ. οἱ 
Τὴν ἰὰρ 5.9} ἃ ἐοξξευηρ, Οεαΐριι5. τπγιθὲ ἔγουα ἢΪ5 

ΠΟΙῚ6 ἃ8 ἴο αἴθ. 
δ - τὰν κΚοα ἢ τΠ6 γόος ἢ- -Ῥίῃ ΘΟ] 6 π-Ἰοορίηρ ! 

Απά Ο ἐπαῦ {πὸ ρογξεπὶ, {πὸ νυῖπρς οὗ πὸ ϑρῃϊηχ 
ἔτοτ {ῃ6 τηοπηΐϑῖη ον ΟΟΡΙΡ". 

Τόν οἡ ἐπε απ Ὸγ 15 νοῦ Πεα ποῖ φοιηθ, 
ΤΠ 6 τπδίάθη ἐπαΐ βαπρ' τι5 ἃ ομαπὲ οἵ ἄοοχη. 

Απ ππτι 6 8 0}6 οΥν, 
ὙΠ ει ΜΠ ἰα]οης οὗ ἔδεὶ ἀπα οὐ μαπᾶς οἡ {πὲ γἈηη- 

Ραγῖβ οἵ (ὑδάϊηιις 5η6 ἀαγίθα. 
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ΦΟΙΝΙ͂ΣΣΛΙ 

7 7 7 » 7 » » 

τείχεσι χριμπτομένα φέρεν αἰθέρος εἰς ἄβατον 

φῶς 
γένναν, ἃν ὁ κατὰ χθονὸς “ΔΑιδας 

Καδμείοις ἐπιπέμπει" δυσδαίμων δ᾽ ἔρις ἄλλα 
θάλλει παίδων 
Οἰδιπόδα κατὰ δώματα καὶ πόλιν. 

» Ἂ, ὰ Χ Ν » 3 ΄ οὐ γὰρ ὃ μὴ καλὸν οὔποτ᾽ ἔφυ καλόν, 
50 ς Ά ιὥ “ 

οὐδ᾽ οἱ μὴ νόμιμοιῖ παῖδες 

ματρὶ λόχευμα, μίασμα πατρὸς δὲ συν- 
Α 2 , ον 

αίμονος εἰς λέχος ἦλθεν." 

ἔτεκες, ὦ γῷ, ἔτεκές ποτε, ἐπῳωδ. 

βάρβαρον ὡς ἀκοὰν ἐδάην ἐδάην ποτ᾽ ἐν οἴκοις, 

τὰν ἀπὸ θηροτρόφου φοινικολόφοιο δράκοντος 

γένναν ὀδοντοφυῆ, Θήβαις κάλλιστον ὄνειδος" 
“Αρμονίας δέ ποτ᾽ εἰς ὑμεναίους 

ἤλυθον οὐρανίδαι, φόρμιγγί τε τείχεα Θήβας 
"" - Ἄ ͵7] “ ͵ὔ 5 7ὔ 

τᾶς ᾿Αμφιονίας τε λύρας ὕπο πύργος ἀνέστα 

διδύμων ποταμῶν πόρον ἀμφὶ μέσον 
7 , ἃ Ἄ 

Δίρκας, χλοεροτρόφον ἃ πεδίον 

πρόπαρ ᾿Ισμηνοῦ καταδεύει" 
Ἰώ θ᾽ ἁ κερόεσσα προμάτωρ 

Καδμείων βασιλῆας ἐγείνατο, 
᾽ δ᾽ ᾽ θ Ἂν Βα ς 7 Ὁ Υ͂ 

μυριάδας δ᾽ ἀγαθῶν ἑτέροις ἑτέ- 
͵ , “δ᾽ 5 ΡΟ: 

ρᾶς μεταμειβομένα πόλις ἅδ᾽ ἐπ᾽ ἄ- 

κροις ἕστακεν ᾿Αρή- 
οιἰς στεφάνοισιν. 
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ΤῊΝ ΡΗΘΕΝΊΟΙΑΝ ΜΑΙῈΝΒ 

Απα νεμηρ εἷς. οἴ ορνῖρ τὸ σαν Πα ΟἹ Πα εἢ ἀππι- 
ἰτοάάο ἀραγξοα, 

516 ΠΟ] ἜΡΕῸ Ὁ. ΤγῸ ἢ ἰοπ5 οὐ {πὸ ἐπα 510 
Αραϊηϑὲ (ἰλάμηι᾽ ἘΠ] ἄγοη σρ66 ! 

Βυΐ ἃ πὸνν οὐσθο Πρ ΐς ἀροη “ΠΈΡῈ 5 πα Ποὺ ΠᾺ]}9: 
ΕῸΣ ᾿ὑνιχὶ Οδαϊριι᾽ 5οη5 ἔπε Π611-56 αὶ [Ἀ]}}ς 

ΟΥ̓ ουὐἴδ, ἀπα 16 Ὀ]οσοουηθῖῃ τε. 
Ὁ. πϑυϑὺ πᾶν ἁπρσῃΐ ἐΠαΐ 5. αΕΘΥ 5ΠΠ 16 

Βθδν ΠΟΠΟΙ 5. ΠΆΤῚΘ : 
Ναν, ΠΟΥ ἔπ6 ἀπ] δῦ ϑροιβα}᾽ 5 ἔλα 
Αὐτὸ 80πη5 ὑπ - ον, Ὁ 10} οἴαϊη ἐπον ΡΟ] τ 

ΤΠ θῖν θοσεῖζεν, {ΠῸ οἴοοῖς ὑπαῦ φργαπν Ττομ {ΠῚ 56}1- 
58 116. ΤΟΟΐ. 

(Εροαε) 
ποι ἐἰά5: »δαν, Ο Ἰαπά. ποι ἀϊάςὲ δ αν οἵ οἱ -- 

Βὸν [ Πραρά. νεὰ, 1 Πραγή ἴῃ πη ΠΟμΊ6, ἴπ Δ Ἀ]16} 
ἴοπριθ, {Π 6 βἴουν-- 

Εγοπὶ ὑπ ἀγϊαροη οἵ οὐπβοι ογεϑῦ ἐπαΐ θαϊζεπεα ὁ. 890 
Ρεαβῖς οἵ ἐπε νὰ [4π4 ΠΕΙ φουν. 

Α τὰσο οὔ {πε Ξεεα οἵ ἢϊς ἐθβεῖῃ, ἴὸ "θὲ ΠΕ θεβ᾽ γοργόδ ἢ 
1 Ηδυτηοηϊα᾿ 5 θυ144] ἀθϑοεπαθα οἵ νον ἢ 

ΤῊηε ΟΠ] άγεη οἵ Ηβάνεη; ἀπα ΠΕΡ ς᾽ νν 4115 τοϑα ἴο ἐπὸ 
Πα Ρ᾽5 νοΐςε 9 ηρΊηρ,, [Π6ν θγον 5. δ ηρίην, ἡ 

ὙγΏ δὴ {πὲ 5Ρ6}} οὔ ΑἸπρῃ τοι 5 ̓ντὸ ΤᾺ] οΠΕα ἴον ΕἼ 5 ΤῸΥ 
Ι͂ῃ ὑπ6 58ρᾶοθ ᾿ἐνιχὺ ἐδ τίνος ἔνναίη πὰΐ ΡΟΣ 
Ουΐ οἵ )}ῖγοθ, γ ποβϑε ἄδνν αὐ σγοθηηεθβ5, Ξε Ἰην 
Τλΐδ οοὺ ἐπε ρμ]αίη Ὀν ᾿βϑιηθπις ργθδαϊην, 
Απὰ οὐἱ ἀποοϑϑίγεϑς ἴὸ οὗ μογυγπὸδα τον 5 
Ν᾽ ἃ5 τιοίπεν οὗ Κίηρο ππΐο (δά πις᾽ Ποιιβε. 
10, μον δίῃ τῃϊς εἰξν, ἐμγοιρἢ Ἰππα ἢ ᾿ἴπῸ 8330 
ΟΥ̓ Ὀ]εβϑίηρδ πππιμηθο γα, αἰζαϊπεα τὸ ἐπε πεῖσις 
Βονο πε δ αὐ- σοα᾿ 5 ογοννηβ οὗ νἹοΐογν τσ 

5Π1η6! 

1 (πάχη τννυρηάρα Ἠδυτηομηΐα, Αὐαβ᾽ ἀδιρητΐευ. 



ΦΟΙΝΙ͂ΣΣΑΙ 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
ἡγοῦ πάροιθε, θύγατερ: ὡς τυφλῷ ποδὶ 
ὀφθαλμὸς εἶ σύ, ναυβάταισιν ἀ ἄστρον ὥς" 
δεῦρ᾽ εἰς τὸ λευρὸν πέδον ἴχνος τιθεῖσ᾽ ἐμόν, 
πρόβαινε, μὴ σφαλῶμεν' ἀσθενὴς πατήρ' 
κλήρους τέ μοι φύλασσε παρθένῳ χερί, 

οὺς ἔλαβον οἰωνίσ ματ᾽ ὀρνίθων μαθὼν 
“40 θάκοισιν ἐ ἐν ἱεροῖσιν, οὗ μαντεύομαι. 

τέκνον Μενοικεῦ, παῖ Κρέοντος, εἰπέ μοι 
πόση τις ἡ ̓ ᾽πίλοιπος ἄστεως ὁδὸς 
πρὸς πατέρα τὸν σόν" ὡς ἐμὸν κάμνει γόνυ, 
πυκνὴν δὲ βαίνων ἤλυσιν μόλις περῶ. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
θάρσει. πέλας γάρ, Τειρεσία, φίλοισι σοῖς 
ἐξωρμίσαι σὸν πόδα' λαβοῦ δ᾽ αὐτοῦ, τέκνον' 
ὡς πᾶσ᾽ ἀπήνη πούς τε πρεσβύτου φιλεῖ 
χειρὸς θυραίας ἀναμένειν κουφίσματα. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
εἶεν, πάρεσμεν" τί με καλεῖς σπουδῆ, Κρέον ; 

ΚΡΕΏΝ 
550 οὔπω λελήσμεθ᾽: ἀλλὰ σύλλεξαι σθένος 

καὶ πνεῦμ᾽ ἄθροισον, αἶπος ἐκβαλὼν ὁδοῦ. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

κόπῳ παρεῖμαι γοῦν ᾿Ερεχθειδῶν ὁ ἄπο 
δεῦρ᾽ ̓ἐκκομισθεὶς τῆς πάροιθεν ἡμέρας" 
κἀκεῖ γὰρ ἣν τις πόλεμος Εὐμόλπου δορός, 
οὗ καλλινίκους Κεκροπί δας ἔθηκ᾽ “ἐγώ' 
καὶ τόνδε χρυσοῦν στέφανον, ὡς ὁρᾷς, ἔχω 
λαβὼν ἀπαρχὰς πολεμίων σκυλευμάτων. 

: ΚΡΕΩ͂Ν 

οἰωνὸν ἐθέμην καλλίνικα σὰ στέφη: 
ἐν γὰρ κλύδωνι κείμεθ᾽, ὥσπερ οἶσθα σύ, 

4τ 



ΤῊ ΡΗΟΘΕΝΊΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΕ 

πίον ΤΕΙΒΈΒΙΑΒ ἰθα δὰ Πὶς ὉΑΟΘΉΤΕΗ, τοι ΜΕΝΟΕΘΕυΒ, 

ΤΕΙΗΈΒΙΑΒ 
Ἱμδαὰ ὁ, τὴν ἰδ ρητου : ἴὸ τὴν 5 1655 ἔδαῦ 
Α5 Ἔν αὐὸ ὕδποιι, ἐ5. δἴαν ὕο τ ὙΠ 8. 
ΗΠ δν, οι ὄνεὴ σγομπα, ρμ᾽αηΐ ποι τὴν 5ἴ6 05. 
αυάς, 658 1 ϑἔσμ!]ε : βἔγοηρίῃ] 655 5 την ϑγο. 
Ουάγά ἴπ ἴῃν τπαϊάθη πάη {Π6 αὐιραγν-Ἰοὐβ 
Μη ΐοῃ, ἤδη 1 ππαυκοα τπῸ θοάϊηρο οὔ {πε Ηἱγάς, 
Ι͂ἡ ὑπὸ Ποῖν οθαΐ 1 το κΚ, Πότ [ αἰνῖπο. 540 
ΤΠοι οἢ]ἃ4 Μεποεοειις, 50η οὗ ὕὐθομ, {61} 
Ηονν πιο} γουηαϊπδίῃ οἵ {πΠῸ του ηνναγ νὰν 
Τὸ ψπογα ἢν ἐἈΈΠοΥ γαῖ. Εδϊηΐ ννὰχ τὴν Κηθο : 
Ψουγπθνηρ᾽ 50 Ἰοπηρ', 5οαγο 6 Πανα 1 οἰγεηρίῃ ἴο ρῸ. 

ΟΗΕΟΝ 
Τάκε Ποασχί, οἰ οϑῖαβ, ποι σὺ πὶρὴ την ἔτ επάς, 
Απα τὴν ἔοος᾽ 5 ἀποῆογασο. Οὐὑὰβρ ἢΪ5 Παηά, τὴν οἢ1]. 
Μι]6- ον ἀπα ἀσδα ἔοοῦ ΑΠΚὸ ἅἀγτὲ ννοηῦ 
Τὸ ἀνναϊῦ π6 ἀρθϑαγίηρ οἵ ἀποΐ μους μαπά. 

ΤΕΙΒΕΒΙΑΒ 
Ηδετα 4 1. γῆν {ῃῖ5 ᾿πϑίαπε ϑατημηοη5, ΟΥ̓ ΟῚ ἢ 

ΘΟΒΕΟΝ 
εὲ Πᾶνε ποῖ ἔογροϊζζεοῃ. (ὑδίμου οἰγεπσίῃ, γα ρα]η 850 
ΤῊν Ὀγεδίῃ, οαϑὲ οὐ τῆν Ἰουγ πον 5 [01] ἀπα οἴγαϊη. 

: ΤΕΙΒΕΒΙΑΒ 
ΒοΟῃ ἅτ 1 ορεπῦ νυ ττἢ [01], Ὀτοιρης ΠῚ Πουνναγα 
Βαυΐ γεβίεγαδν ἴσου Κίπρ Εγεσ μέ ειιθ᾽ (ΟἸΚ. 
ΤΉΘτε ἴοο νγὰβ νγ8Ὑ, ἀραϊηϑὺ τ ΠΟ] ριι5᾽ ΘΡΕΘΔΥ, 
πεσε 1 ἴο (δογορβ᾽ 50η5 σᾶνε υἱοΐουνυ. 
ΤῊΙ5 σόν οὗ ρο]α, ἃ5 ποι πηανϑῦ 566. πᾶνε 1 
Α5 ἢγβυατς οἵ της ἔοθυη θ᾽ 5 5ρ01}5 γεοεϊνεα. 

ΘΒΕΟΝ 
Ιτἀκε τῆν ὑὐϊ τ ρ ἢ -ΟΥΟνγπ ΕῸΣ ΟἹ 6 ἔα τ : 
ΕῸΥ νγὲ 416, 85 ὕποιι Κπουνεβῦ, ἴῃ τη] -5π156 

41τ| 
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ΦΟΙΝΊΣΣΑΙ 

8060 δορὸς Δαναϊδῶν, καὶ μέγας Θήβαις ἀγών. 
βασιλεὺς μὲν οὖν βέβηκε κοσμηθεὶς ὅπλοις 
» Ἂ » Ἀ Υ “Ὁ ,ὔ 

ἤδη πρὸς ἀλκὴν ᾿τεοκλῆς Μυκηνίδα" 
» Χ 3.5 ͵ 3. ΛΝ ἴω ͵ ΄ 

ἐμοὶ δ᾽ ἐπέσταλκ᾽ ἐκμαθεῖν σέθεν πάρα, 
τί δρῶντες ἂν μάλιστα σώσαιμεν πόλιν. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
ὙΠ ͵ Ν “ Φ'οἿἷν ΄ , 

ὑτεοκλέους μὲν εἵνεκ᾽ ἂν κλῆσας στόμα 
χρησμοὺς ἐπέσχον" σοὶ δ᾽, ἐπεὶ χρήζεις μαθεῖν, 
λέξω. νοσεῖ γὰρ ἥδε γῆ πάλαι, Κρέον, 
ἐξ θη Λά θ οὗ ᾿τεκνώ ἢ Λάιος βίᾳ εῶν 
πόσιν Γ' ἔφυσε μητρὶ μέλεον Οἰδίπουν' 

870 αἵ θ᾽ αἱματωποὶ δεργμάτων διαφθοραὶ 
θεῶν σόφισμα κἀπίδειξις “᾿λλάδι. 
ἃ συγκαλύψαι παῖδες Οἰδίπου χρόνῳ 
χρίζοντες, ὡς δὴ θεοὺς ὑπεκδραμούμενοι, 
ἥμαρτον ἀμαθῶς: οὔτε γὰρ γέρα πατρὶ 
οὔτ᾽ ἔξοδον διδόντες ἄνδρα δυστυχῆ 
ἐξηγρίωσαν'" ἐκ δ᾽ ἔπνευσ᾽ αὐτοῖς ἀρὰς 

᾿δεινάς, νοσῶν τε καὶ πρὸς ἠτιμασμένος. 
ἁγὼ τί οὐ δρῶν, ποῖα δ᾽ οὐ λέγων ἔπη, 

» » 5 3 “ 50.Χ. 

εἰς ἔχθος ἦλθον παισὶ τοῖσιν Οἰδίπου. 
880 ἐγγὺς δὲ θάνατος αὐτόχειρ αὐτοῖς, Κρέον' 

πολλοὶ δὲ ΡΕΙ κροὶ περὶ νεκροῖς πεπτωκότες 
᾿Αργεῖα καὶ Καδμεῖα μίξαντες βέλη 
πικροὺς γόους δώσουσι Θηβαίᾳ χθονί. 
σύ τ᾽ ὦ τάλαινα συγκατασκάπτει πόλι, 
εἰ μὴ λόγοις τις τοῖς ἐμοῖσι πείσεται. 
ἐκεῖνο μὲν γὰρ πρῶτον ἣν, τῶν Οἰδίπου 
μηδένα πολίτην μηδ᾽ ἄνακτ᾽ εἶναι χθονός, 
ὡς δαιμονῶντας κἀνατρέψοντας πόλιν. 
ἐπεὶ δὲ κρεῖσσον τὸ κακόν ἐστι τἀγαθοῦ, 

8800 μῶ ἔστιν ἄλλη μηχανὴ σωτηρίας. 

4τ8 



ΤῊ ΡΗΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΒ 

Οὐ ϑδπαϊα νναν, ἀπ ΠΕΡ ς γιὲ νυ ῖ]ε Ππαγάή. 560 
Κίηρ Εέφοοϊθϑ, οἰδα ἴῃ νυν ΑΥΤαν, 
νθη πον ἴθ ΡΠ ἴο ἕαοο Μυοθπδοθ᾽ 5 τϊρῃξ ; 
Βυΐ ἴο τη σᾷνθ ἴῃ οπαγσο τὸ παν οὐ {Π6 6 
νυ παὶ ἀδοας οἵ οὐγς 5Π4}} θδϑὲ ἐδ] νον ΤΠ εθ 65. 

ΤΕΙΝΕΒΙΑΒ 
"ὸν Εἴθοοϊος ϑθα] θα τὴν ΠΡ5 παα θΘδη, 
ΤΠ Ὲ οὐδοϊθα ἢ 6] ἃ :---οἴποο ἐλοι ννου οι πον, 
 6}} {πθῸ. ὔὥτγθοι, ἰοηρ {Πῖς5 απ παῖ αἰϊεὰ 
5΄ησο [αἴὰ5 ἢ Πδάνο 5 ἀδορῖτο θεραῖ 
Οεαΐριι5, ᾿ἴ5. οὐ το ΠΥ 5 υγεῖο οα ςροιῖι56. 
δα, πα {πὸ σονν τα οἵ ἢἷς Ἔν 65 : 570 

νὰ. Πεανθη 5 ἄδνίοθ, ἔῸν γνγἶηρ αἴὸ ἀγδοθοο. 

Απα Οδαϊριθ᾽ βοη5, γ Π0Ὸ ἴα! παα οἸοα Κοα [δ οὐ ΕΣ ὶ 
ν {ἴπηθ, ἃ5 ἐπουρῖν {πὸν οοα]α οὐΐηιη ἐπ αοας,, 
Ιὴ [0}}ν ΘΕΈ νοι Πα ἤπρ; ἐο ὑπ 6 1" οἷ 
ΝΥ ΠΟμποι" ΠΟΙ ἔγθο αἰγὶ, εἶεν βὅθπηρ 0 ἔα Κ 
Ηἰς νηΐβοῦν : ἀγλαὰ ἘΥ̓ΕΡΕΥ πε "γυδαΐῃεα 
Αραϊηβὺ ὑΠ θη, 5 ]ηρ πα 5Παπγε αὶ νυ] Π]. 
ὙΥ δαὶ 414 1ποὲ}- Ψηαὶ ν ἉΥΗΪηρο ΒΡῈ Κα 1 ποῦ ἢ--- 
Απάὰ Πεδᾶ ἴον σιιθυάοι Παῖς οἵ Οὐ δα ρα 50η5. 
Βυΐ πἰρσῇ ἤδη, ὕσθοι, πλυἔια} 5] απ σἬΓΟΥ ἸΟΟΙῚ5 ; 580 
Απα ΘΟΥ 565 Δ ηγ ΡΟΝ ΘΟΥΌ565.Ρ 1166, 
ΤΥδηϑῆχοα ἢ Αὐρῖνε πα (πατηδδη οῃδίις, 
ΜῊ ὈΙΈΘΙ νν8115 5Π4}} ἄόννον πὸ ΠΘΡαη ᾿ἰδηά. 

ΤΠ οα, Πᾶρ] 6855 ἴον, ἀσὶ τηδά6 ἃ σΤα]η- ἢ ᾶῦΡ--- 
᾿ς Βχοερῖῦ πηἴο τὴν Ὀοάϊηρς ὁπῈ οἵνε Πεϑα ! 

Τς9 Πα θϑοθη θεβὲ, ὑπαΐ ποηε οἵ Οεαϊριι᾽ πε 
Βειηδϊηδα ἴπ ΠΟ Ρθες, ΠΟΥ ΟΠ ΖΕ ΠΟΙ Κίηρ: 
ΤΠδν ἅγὰ ἤεπα- Ροβϑεββθᾶ Δ Πα ἀοοιηδα ἴο νυν τξοῖς ἔπε. 

βίαζαε. 
Βαυΐ, βεείπρ' {Π6 δν]] δίῃ οευθοῦπα ἐῃς σοοά, 
Οπο οὐποὺ ννὰν οὗ βαΐεϊν νεΐ γευηδῖηϑ : 890 

τυ αν 
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ΦΟΊΙΝΊΣΣΑΙ 

ἀλλ᾽---οὐ γὰρ εἰπεῖν οὔτ᾽ ἐμοὶ τόδ᾽ ἀσφαλὲς 
πικρόν τε τοῖσι τὴν τύχην κεκτημένοις 

- 7, 

πόλει παρασχεῖν φάρμακον σωτηρίας--- 
ἄπειμι, χαίρεθ᾽- εἷς γὰρ ὧν πολλῶν μέτα 
τὸ μέλλον, εἰ χρή, πείσομαι" τί γὰρ πάθω ; 

ΚΡΕΩ͂Ν 
ὌΌΣ» :} “ , 
ἐπίσχες αὐτοῦ, πρέσβυ. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
Δ ,ΨῃΨ ἡ, 

μὴ ᾽᾿πιλαμβάνου. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
Ἁ “ ,ὔ 

μεῖνον, τί φεύγεις ; 

, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
ς ΄, 3 ᾽ 3 3 ᾿] ᾿ 

ἢ τύχη σ, ἀλλ οὐκ ἐγω. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
, ’, Ν , » φράσον πολίταις καὶ πόλει σωτηρίαν. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
7 Ἁ ῇ, » ᾿ 4 7 

βούλει σὺ μέντοι κοὐχὶ βουλήσει τάχα. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

καὶ πῶς πατρῴαν γαῖαν οὐ σῶσαι θέλω ; 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

θέλεις ἀκοῦσαι δῆτα καὶ σπουδὴν ἔχεις ; 

ΚΡΕΩ͂Ν 
2 Ν , “Ὁ Ἁ 7 », 

εἰς γὰρ τί μᾶλλον δεῖ προθυμίαν ἔχειν ; 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

΄, Ἃ δ) - 5 “- 7 

κλύοις ἂν ἤδη τῶν ἐμῶν θεσπισμάτων. 
“Ἁ ᾿] “ “Ἁ Ὁ 

πρῶτον δ᾽ ἐκεῖνο βούλομαι σαφῶς μαθεῖν, 
ποῦ ᾽στιν Μενοικεύς, ὅς με δεῦρ᾽ ἐπήγαγεν ; 

ΚΡΕΩ͂Ν 
ωῳ 9 » Ν Μ᾽ ,ὔ 7 

ὅδ᾽ οὐ μακρὰν ἄπεστι, πλησίον δέ σου. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

» 7 “ 

ἀπελθέτω νυν θεσφάτων ἐμῶν ἑκάς. 



ΤῊΗΕ ΡΗΟΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΈΝΕ 

Βυΐ {πΠὶ5 ἴο 1611, [Ὁ πὸ 6 γῈ ἅ}} ππϑαΐο, 
Απά Ὀἱ ον ἀπΐο ἐΠοθο νοι ἔατο ἐπήονς 
ὙΠ μόνον ἴο σῖνε {πεῖν οἷν βαβοῖγ᾽ 5 θά]. 
Ι σο. Εδγεν]] ΨΥ Βαΐ πτιϑὲ ΒΘΙΆ]] ΜΠ]1ΠΠΠ.. 
Οπὸ υἱάς ἃ πυυεἰξπ46---«πάπγο. δ Παΐ Πορ} 

] {πη ἰο 50. 

ΓΗΕΟΝ 
ΑΡΙάῈ Βετο, αποίθπε ! 

ΤΕΙΗΕΒΙΔΒ 

μὰν ποῖ ΠΟ] ἢ πιο. 

ΓΠΕΟΝ 
Τάγγν : μην ἤεξε ἢ 

ΤΕΙΗΈΞΙΑΞ 

Τὴν ἐοσίαπε ἤἥεες, ποῖ Ἰ. 

ΓΕΕΟΝ 
ΤῸ]] οἰἴσεπβ πα οἷΐν δα ον 5. ρΆ τ. 

ΤΕΙΒΕΒΙΛΒ 
Αν, ἔαϊη τὲ ἔποα !-- αὶ Το ἔποιῖι σοομ 5881} 6. 

ΘΒΕΟΝ 
Ηον ἢ--ποὶ ἀδβῖγε ἕο βᾶνε τὴν ἔμ που]  η ἢ 

ΤΕΙΠΈΕΞΙ ΔΒ 
γγοιυ]άςε ποὺ ᾿πάἀεεα πραῦ ἢ Ατὲ ποῖ οοὲ {πόγϑοῃ ἢ 

ΓΉΕΟΝ 
Υεϑὰ : νυ ῆθγθαηΐο ΠΟ δαγπδδὶ 5Ποι 14 1 Ρὲ ὃ 

ΤΕΙΒΕΞΙΔΞ 
ΤΏδη βἐγαϊρ  νναν 5ΠᾺ}} Ποῖ ΘᾺ τηἷπ 6 ΟΥΆΟΪ 65. 
Βαυΐ οὔ {Πἰ5 ἢγϑὶ νου] 1 ΡῈ οου ἐπε... , 
ὙγΒετο ἴα Μεποδοειιβ, γ ἢ Παΐῃ 164 τπὸ ΒἰΈπευ ἢ᾽ 

᾿ 

ΘΒΕΟΝ ' 
Ης εἰαπάς ποΐ ἔασ, θεὲ ἐνθη αἱ τῃν 9166. 

ΤΕΙΗΈΞΙΑΞ 
δἰ μη νὴ πάγανν ἐπ ἢ ἔΓΌΠῚ την Ὀοάϊηρ5 αν. 
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ΚΡΕΩ͂Ν 
.Ὶ Ἁ Ν »“ ΕΥ ΄“Μ Ψ ἐμὸς πεφυκὼς παῖς ἃ δεῖ σιγήσεται. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
΄ ῇ “ ΄ 4 7 βούλει παρόντος δῆτά σοι τούτου φράσω ; 

ΚΡΕΩ͂Ν 
δ) “ Ψ,. 

κλύων γὰρ ἂν τέρποιτο τῆς σωτηρίας. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

» “ ΄ 5 - ο΄ 

ἄκουε δή νυν θεσφάτων ἐμῶν ὁδόν' 
ἃ “ Ἂ ΄ 7ἷ , [ἃ δρῶντες ἂν σώσαιτε Καδμείων πόλιν.] 

΄ “-“ ῇ “- Ψ δ Ν 7 σφάξαι Μενοικῆ τόνδε δεῖ σ᾽ ὑπὲρ πάτρας 
σὸν παῖδ᾽, ἐπειδὴ τὴν τύχην αὐτὸς καλεῖς. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
, “ 4 3 “- “" 

τί φής ; τίν᾽ εἶπας τόνδε μῦθον, ὦ γέρον ; 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

[κε “ ω 

ἅπερ πέφυκε, ταῦτα κἀνάγκη σε δρᾶν. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
“ 

ὦ πολλὰ λέξας ἐν βραχεῖ χρόνῳ κακά. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

’ 

σοί γ᾽, ἀλλὰ πατρίδι μεγάλα καὶ σωτήρια. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

3, 5, , 

οὐκ ἔκλυον, οὐκ ἤκουσα" χαιρέτω πόλις. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

ον δαὶ ὅδ᾽ 3 4θ᾽ φ ῇ 3 ' ΄ 

ἁνὴρ ὅδ᾽ οὐκέθ᾽ αὑτός, ἐκνεύει πάλιν. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

7 » [ο “ 

αίρων ἴθ᾽: οὐ γὰρ σῶν με δεῖ μαντευμάτων. με δεῖ μ 
ς ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

ῇ - 

ἀπόλωλεν ἁλήθει᾽, ἐπεὶ σὺ δυστυχεῖς ; 
ΚΡΕΩ͂Ν 

, 

ὦ πρός σε γονάτων καὶ γερασμίου τριχός, 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

’ὔ ΄ 2 .} “ ξ 

τί προσπίτνεις με; δυσφύλακτ᾽ αἰτεῖ κακά. 



ἰωι μὰ 

τ  ΎΌΥνΥ ΨΥ. 

ΤΗΕ ΡΗΟΕΝΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΘ 

ΟΠΈΟΝ 
Ηδὸ 15 ΤῈ 501, Ψ01}} ΚΘΘΡ γΠαῦ πλυδὺ 6 βϑογοῖ. 

ΤΕΙΗΈΒΙΑΒ 
ὙγηῸ τποι ᾿πἀεοα 1 φρεὰκ Ρεΐογο ἢϊς ἕδρα ἢ 

ΓΉΕΟΝ 
Υϑδὰ ; οὔ {Π|5 βαΐεῖν σἸδαϊν 5Π4}} ἢ6 ἢ ΘΆΓ. 

ΤΕΙΗΈΒΞΙΑΒ 
Ηφὰν πθη πΠῸ ἴθ ποῦ οἵ τηΐπθ οὐϑοϊθ, 
γγῆαῖ ἀδεϑά οἵ νοι 5Π4}} 58ανεὲ {π6 ΤΠ ΘΡά 5 ἴον. 

Μεποθοδιβ πηϑὺ ὑΠοῖ 514ν ἴῸΣ ἐα  Που]α πη, 
Τὴν 50η---ϑηοο ποι ἔπ ν561} ἀδιπαπάοβὶ ἔαζα. 

ΟΒΕΟΝ 
Ηον αν βύ ποι ὃ Αποϊθηΐ, νυ δὶ ννὰ5 {Π|5 ἴῃν ννογὰ ἢ 

ΤΕΙΗΈΕΒΙΑΒ , 
Α5 μαῦῃι ὕθεη ἀοομηθά, ονεη {Πϊ5 ἐποι πεαᾶς τηπϑὺ 40. 

ΘΟΗΕΟΝ 

ΟἿ οομπέ]δ95 ΠΠ1ς ἴῃ ὁπ6 5ποχὲ τποιποπὲ ἰοϊ 4! ἢ 
᾿ 

ΤΕΙΗΈΕΞΙΑΒ 

ΤΉϊπ6 1115--ἰὐαῦὶ σγοαῖ βαϊναύοη ἴου τῃν Ἰαηά. 

ΟΒΕΟΝ 
ΙΠραγὰ ποὶ !---ΠοαυΚαπϑα ποΐ !--αννὰν, ἕπου ὙΠεΡρες! 

ΤΕΙΒΕΒΙΑΒ 
Νοῦ {Π6 βᾶτηξ τῆλ 15 [ῃϊ5 : ἢε ἢϊποπείῃ πον. 

ΘΒΕΟΝ - 
Ἰ)εραχὲ ἴῃ ρϑᾶςε : ἢν θοαϊηρϑθ πϑεά [ ποί. 

ΤΕΙΒΈΞΙΑΒ 
Ις ἐγατῃ ἀεδά, ἔον ἐΠαὺ ἔπου αὐτὸ ἔογϊαπε-ογοσὲ ἢ 

ΘΒΕΟΝ 
ΟΗ, ὃν ἴῃν Κπϑϑβ, ἃη4 Ὀν ἐν γενεγεπα Παῖν !-- 

ΤΕΙΒΈΒΞΙΑΒ 
Μὴν Κηθε] ἢ Τῆι ρῥγὰνεβὲ [ῸΥ σα ἱπενίςα ] 6. 

423 



9890 

940 

950 

ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

ΚΡΕΩ͂Ν 
, 

σίγα: πόλει δὲ τούσδε μὴ λέξῃς λόγους. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

ΕῚ “" 7 ᾽ Ι] , ΕΣ 

ἀδικεῖν κελεύεις μ᾽: οὐ σιωπήσαιμεν ἂν. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

’ 7 7 -“ , “ 

τί δή με δράσεις ; παῖδά μου κατακτενεῖς ; 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

ἄλλοις μελήσει ταῦτ᾽, ἐμοὶ δ᾽ εἰρήσεται. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

ΟἿ “-“ 3 ἂ Ν ΄ , 

ἐκ τοῦ δ᾽ ἐμοὶ τόδ᾽ ἦλθε καὶ τέκνῳ κακὸν ; 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 
ὀρθῶς μ᾽ ἐρωτᾷς κεὶς ἀγῶν᾽ ἔρχει λόγων. 
δεῖ τόνδε θαλάμαις, οὗ δράκων ὁ ὁ γηγενὴς 
ἐγένετο Δίρκης ναμάτων ἐπίσκοπος, 
σφαγέντα φόνιον αἷμα γῇ δοῦναι χοάς, 
Κάδμου παλαιῶν ἴΔρεος ἐκ μηνιμάτων, 
ὃς γηγενεῖ δράκοντι τιμωρεῖ φόνον. 
καὶ ταῦτα δρῶντες σύμμαχον κτήσεσθ᾽ "Αρη. 
θὼν δ᾽ ἀντὶ καρποῦ καρπὸν ἀντί θ᾽ αἵματος 

αἷμ᾽ ἢν λάβῃ βρότειον, ἕξετ᾽ εὐμενῆ 
γῆν, ἥ ποθ᾽ ἡμῖν χρυσοπήληκα στάχυν 
σπαρτῶν ἀνῆκεν" ἐκ γένους δὲ δεῖ θανεῖν 
τοῦδ᾽, ὃς δράκοντος γένυος ἐκπέφυκε παῖς. 
σὺ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἡμῖν λοιπὸς εἶ σπαρτῶν γένους 
ἀκέραιος, ἔκ τε μητρὸς ἀρσένων τ᾽ ἄπο, 
οἱ σοί τε παῖδες. Αἵμονος μὲν οὖν γάμοι 
σφαγὰς ἀπείργουσ᾽" οὐ γάρ ἐστιν ἤθεος" 
κεὶ μὴ γὰρ εὐνῆς ἥψατ᾽ ̓ ἀλλ᾽ ἔχει λέχος" 
οὗτος δὲ πῶλος τῇδ᾽ ἀνειμένος πόλει 
θανὼν πατρῴαν γαῖαν ἐκσώσειεν ἄν. 
πικρὸν δ᾽ ᾿Αδράστῳ͵ νόστον ᾿Αργείοισί τε 
θήσει, μέλαιναν κῆρ᾽ ἐπ᾽ ὄμμασιν βαλών, 



ΜΡ." 

ΤΗΕῚ ΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΘΒ 

ΘΟΠΈΟΝ , 
ΚΟΟΡ 5δίίθποο : ἴο ἔπε οἰξν [611 ποῖ {Π͵|5. ; 

ΤΕΙΠΈΞΙΑΞ ; 
Του θ᾽ α᾽ 58 πηδ δ : 1 νν}}} ποὶ ΠΟΙ] α τὴν ρεᾶςο. 

ΠΠΈΟΝ 
Ὑγηαῦ νη] ἀποῖι (ὁ ἴο τὸ ἢ-- ὙὙ]ῦ 514. τὴν 50} Ὁ 

ΤΕΙΠΈΞΙΑΒ 
ΟΥΠΟΥ5 584}} 566 ἴὸ {πα}. ΤῚΝ πο τὸ σρϑαῖς. 

ΓΗΕΟΝ 
ὙΠ ποα ΘαΠ16 ΟΠ. Π16 ἐΠηἶ5. σα γ56, ἈΠΕ ΘΟ. ΤΥ 501 ἢ 

ΤΕΙΠΈΒΙΑΞ 
Βαὶν φαυθβίϊοη ἀπε ἀδιηαπα ἐμαὶ 1 9 ον οδιι56. 
Ιῃ {παῦ ἀδὴ γῃθτα {Π6 δαγ ἢ θοση ἀγα ροι ἰὰν 
γ  ατοβίηρ {ΠῸ πἔγεαμπης οὐ Πῖγοο, τηπϑὺ πε Υ 1614, 
ΒΙααρ ξεγοα, ἃ Β]οοα-οὈ]αϊτίοι τὸ {πὸ δαυτῇ ; 
ΕῸΥ Αγεβ, Πιιυβίηρ ν γα ἢ ᾿ραϊησὶ (λάπηιι5 Ιοπρ;, 
Νονν ψοα]α ἀνεηρε Πἷ5 δαγέῃ- ΠΟΥ ἀγαροη᾿ 5 ἀδαῖῃ. 
1) {ῃϊ5, ἀπά ΑΥὸ5 ἔῸΓ γοῦν ἘΒδιηρίοι νη. 

ΠῚ βαυθῃ ἔθου Ξε σαΐη 5664, ἀπα πυσηαη Β]οοά 
ΕῸΣ Β]οοά,. ἐπδη Κίηα]ν 588}} γὰ ργόνε {πὸ ϑάσίῃ 
ΗΟ ἢ ὁποε βοπξ πρ ἃ Παγνοϑῦ σο] δ η- πο] πε 
ΟΥ̓ Βοννπσηθη. Απά ἰὸ πεεάδίῃ ἐπαξ πε αἴ 
Βογη οὗ {πε Ἰπεαρε οἵ ἐπε Πγαροπ᾿5 ΤΈΈ ἢ ; 
Απᾶ 5016 βυυσνίνοῦ ἀτὲ ἔποι οὗ {πὸ ὅόονη 
ΟΥ̓Ραγτα Ὀ]οοα Πού ἡ. ἰδ 5 ΔΠ4 ποῦμε 5 5146, 
ΤΠοῦ ἃπα ἢν ὕννο 5θ0η5. ΕΗ ΟΠΊΟΠ᾽ 5 5ροιιϑα]5 ΔΓ 
Η[5 5] δι ρηξεν, ἔου ἢ ἰς ποῖ νἱγρῖη τηδη. 
ΤΠΟῸΡῊ 5εϑα]εα ἐπε σῖτα ΡῈ ποῦ, Ὀεϊγοι πε 15 Πα. 

Βυΐ {Πϊ5 1.4. ἔο Πΐς5 οἷξν οσοηβϑογαΐε, 
᾿νίηρ,, 5ῃοι] 4 νοῦ γεάξειη ἢΐς ἔα Ππου] απ, 
Απαὰ ἴον Αἀγαβίις πα ἐπε Αὐρίνεβ πιὰ κε 
Βιζεν σεΐαση, ἐπεῖν ἐν ὲ5 ἢ Πα κ ἀθαῦ ἢ μα]]εα. 

' 425 

930 



900 ᾿ 

970 

426 

ΦΟΊΝΙΣΣΑΙ 

κλεινάς τε Θήβας. τοῖνδ᾽ ἑλοῦ δυοῖν πότμοιν 
τὸν ἕτερον" ἢ γὰρ παῖδα σῶσον ἢ πόλιν.. 
τὰ μὲν παρ᾽ ἡμῶν πάντ᾽ ἔχεις" ἡγοῦ, τέκνον, 
πρὸς οἶκον. ὅστις δ᾽ ἐμπύρῳ χρῆται τέχνῃ, 
μάταιος" ἢν μὲν ἐχθρὰ σημήνας τύχῃ, 
πικρὸς καθέστηχ᾽ οἷς ἂν οἰωνοσκοπῇ᾽ 
ψευδῆ δ᾽ ὑπ᾽ οἴκτου τοῖσι χρωμένοις λέγων 
ἀδικεῖ τὰ τῶν θεῶν. Φοῖθον ἀνθρώποις μόνον 
χρῆν θεσπιῳδεῖν, ὃς δέδοικεν οὐδένα. 

ΧΟΡΟΣ 
Κρέον, τί σιγᾷς γῆρυν ἄφθογγον σχάσας ; 
κἀμοὶ γὰρ οὐδὲν ἧσσον ἔκπληξις πάρα. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
τί δ᾽ ἄν τις εἴποι ; ; δῆλον οἵ γ᾽ ἐμοὶ λόγοι. 
ἐγὼ γὰρ οὔποτ᾽ εἰς τόδ᾽ εἶμι συμφορᾶς, 
ὥστε σφαγέντα παῖδα προσθεῖναι πόλει. 
πᾶσιν γὰρ ἀνθρώποισι φιλότεκνος βίΐος, 
οὐδ᾽ ἂν τὸν αὑτοῦ παῖδά τις δοίη κτανεῖν. 
μή μ᾽ εὐλογείτω τἀμά τις κτείνων τέκνα. 
αὐτὸς δ᾽, ἐν ὡραίῳ γὰρ ἕσταμεν βίου, 
θνήσκειν ἕτοιμος πατρίδος ἐκλυτήριον. 
ἀλλ᾽ εἶα, τέκνον, πρὶν μαθεῖν πᾶσαν πόλιν, 
ἀκόλαστ᾽ ἐάσας μάντεων θεσπίσματα, 
φεῦγ᾽ ὡς τάχιστα τῆσδ᾽ ἀπαλλαχθεὶς χθονός" 
λέξει γὰρ ἀρχαῖς καὶ στρατηλάταις τάδε, 
πύλας ἐφ᾽ ἑπτὰ καὶ λοχαγέτας μολών" 
κἂν μὲν φθάσωμεν, ἐ ἔστι σοι σωτηρία: 
ἢν δ᾽ ὑστερήσῃς, οἰχόμεσθα, κατθανεῖ. 

ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ 
ποῖ δῆτα φεύγω ; τίνα πόλιν ; τίνα ξένων ; 

ΚΡΕΩ͂Ν 
ὅπου χθονὸς τῆσδ᾽ ἐκποδὼν μάλιστ᾽ ἔσει. 



ΣΕΥ ΎΨΕΣ 

ΤῊ ΡΗΟΕΝΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΘΕΝΘ 

Απά τὰκ ἼΠεΡῈ5 ρ]ουίοι. πὸ οὗ {π8686 ἔννο ἔαϊες 
ΟΠοοβο : οἰτπθὺ βάν {πὸ οἰέγ, οὐ ἔῃ ν 50. 
Νονν Βαϑὲ ποῖ ἃ}} τὴν ἴα]6. [,θδα οὴ, τὴν οἢ]]ά, 
Ηοιηεννασά. ὙΠῸ πἀϑεῖῃ {Π6 αἰν!που5 αὐτὶ 
Ις {001 15. [ΠἔΠῸ Ππουα]άθίῃ 11] τπΐηρϑ, 
Ηςε ἰ5 Ἰοαϊῃεξα οἵ ἔποβε ἴο ψἤομῃ δ ΡῬΓΌΡ ἢ 6 5165. 
1, ριὑνῖπρ ἔπδη ὑπαΐ 566 Κ το Πίμ, Πδ Ἰ16, 
Ηε στόοπηρθ ὑΠ6 οαάς. 8.016 ργυόρῇῃδῦ ἀπἴο 6 ἢ 
Ουρῃῦ ῬΠοεΡις το πανῈ θθ θη, γγῃο ἔξαγε ἢ ποπε. 

[Εσεὶ. 
ἙΓΗΘΕῦΞ 

γὴν 5116 πὲ, ὕγθομ, νυ ἢ 105 Π6]α ἔτῸμ 5ρΈθο ἢ ἢ 960 
Οη τηε6, ἴοο, οοπβίθυ παἰοη νυν αῖρὴς ΠΟ [685. 

ΟΒΕΟΝ 
ΥΠαΐ 5ῃοι α ὁμδ βὰν ἢ... .. Βαΐ ΟἸΘΑΥ Τὴ] Πη6 ΠΥΡΟΥ͂ 15: 
Ν νοῦ 5. ἢ ἀθρίῃ οὗ τηΐβευυ Μ}1} 1 56 εκ, 
Α5 οἴου [ῸΓ τὴν οἰζν ἃ 5ἰδιρῃζςεγεα βοη! 
ΕἘῸΓ Ιονα οἵ οι] άσθη ΕΠ] 6 ἢ 411 πηϑ π᾿ 5 ἔθ. ᾿ς 
Απά ποπὸ ἴοὸ ἀθαῖῃ νψου]Ἱα νἱθ]α ὰρ Πἰβ οννὴ οἢ1]4. 
εἴ πὸ πηδ ᾿Γαΐβο πη6 ϑνΗ1ΠΠ|6 ΠῈ 5]4ν8 Τὴν 50Π5! 
Μυβεῖ. ὙΠῸ πᾶνε τοϑοῆθα {πὸ τρεπθθα οὗ τὴν 

γϑαῦ8--- 
ον ἄδαδτῃ οἰαπά γεδάν, ἴο τεάθϑῃ την ἰδηά. 

Βαΐ πρ. τὴν οἢ 114, Ἔγα 4}1} {πε οἷν ΤῊΣ 970 
Ηδεεά ποὺ Ἐπὲ ἘΠ πε: γνγοσας οἵ οοίηβαν ΟΥ5, 
Βυϊ Ην. νἼ 811 φρεεά σοῦ ἔπεα ἔγομι ἐδε Ἰδπά ! 
Τὸ ἐπε βενεη σαΐθβ, {πῸ οαρἕίϑϊπβ, νν1}} ΠῈ σο. 
Απά ἐε}} {Πδ συ]οῦβ ἀπ {πε οἢϊο ϊαϊης {ἢ]15. 
Υ εὖ, τᾶν νγὰ θυ ἔογθϑία}]} ἢΐτα. ἔποιῖι ἃγὲ βανεα : 
Βαΐ 16 ποὺ σ΄, ἀπάοπε να ἀτε--ἰποιῖ αἀἸοϑί. 

ΜΕΝΟΕΘΕΙΞ 
Βυΐ ἘΠ οΥ ἢδε ἢ- ὐϑαΐ οἷζν 5βεεκ ἢ ααΐ ἔπεπα ἢ 

ΓΉΕΟΝ 
Πέστε ποῖ ἔγομῃ {πῖς Δ πα 5 τθάοῇ 5Πα]} ἔασι θοῦ θ6. 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

ΜΕΝΟΙΚΕῪΣ 
οὔκουν σὲ φράζειν εἰκός, ἐκπονεῖν δ᾽ ἐμέ; 

ΚΡΕΩ͂Ν 
Δελφοὺς περάσας--- 

ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ 

ποῖ με χρή, πάτερ, μολεῖν ; 

ΚΡΕΩ͂Ν 
Αἰτωλίδ᾽ εἰς γῆν. 

ΜΕΝΟΙΚΕΥ͂Σ 
ἐκ δὲ τῆσδε ποῖ περῶ ; 

ΚΡΕΩΝ 
Θεσπρωτὸν οὖδας. 

ΜΕΝΟΙΚΕΥ͂Σ 
σεμνὰ Δωδώνης βάθρα ; 

ΚΡΕΩ͂Ν 
ἔγνως. 

ΜΕΝΟΙΚΕΥ͂Σ 
τί δὴ τόδ᾽ ἔρυμά μοι γενήσεται ; 

ΚΡΕΩ͂Ν 
πόμπιμος ὁ δαίμων. 

ΜΕΝΟΙΚΕΥ͂Σ 
χρημάτων δὲ τίς πόρος ; 
ΚΡΕΩ͂Ν 

ἐγώ πορεύσω χρυσόν. 

ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ 

εὖ λέγεις, πάτερ. 
χώρει νυν" ὡς σὴν πρὸς κασιγνήτην μολών, 
ἧς πρῶτα μαστὸν εἵλκυσ᾽, Ἰοκάστην λέγω, 
μητρὸς στερηθεὶς ὀρφανός τὶ ἀποζυγείς, 
προσηγορήσων εἶμι καὶ σώσων βίον. 
ἀλλ᾽ εἶα, χώρει. μὴ τὸ σὸν κωλυέτω. 



ΤῊ ΡΗΘΕΝΊΟΙΑΝ ΜΑΙΕΝΕ 

ΜΕΝΟΒΓΕΙΣΝ 

τ Ρνεϑὺ βθεβϑεϑιμ5 {παῦ {ποὰ 16}}, 1 ρευ ον. 

ΟΉΕΟΝ 
Ῥαφ5 1)6]ρ}}--- 

ΜΕΝΟΕΟΕῦΒ 
ὙΥ ΒΙΠθυ, ἔτ πεν, τὲ 1 σὸν 

ΘΟΠΕΟΝ 
[Ππἴοὺ Αδίο]ία. 

ΜΕΝΟΕΘΕῦΒ 
ὙΠ ΘΥ Ἰουγ μον ὑπ 6 ΠῸ6 ἢ 

ΘΟΠΕΟΝ 
“Γ Ποϑργούα᾽ 5. 501]. 

ΜΕΝΟΕΟΘΕΌΒ 
Ποάομπε᾿ς Πα] ] ον οα ἤοον ἢ 

ΟΒΕΟΝ 
ΤΠ Ποῖ αν οὐ. 

ΜΕΝΟΕΘΕῸΒ 
ὙΥΠαξ 5841} ΡῈ τὴν ργοϊθοϊίοη ὑπ 6 Ὲ ἢ 

ΟΒΕΟΝ 
Τηε Οοά 9})Ὰ}} 5ρεϑὰ {πΠδ6ε6. 

ΜΕΝΟΕΟΘΕῦΒ 
Ηονν ΞΕ ΡΡΙν τὴν πεοὰ ἢ 

ΟΒΕΟΝ 
Ι[ψ1] ἢπαὰ ρσο]ά. 

ΜΕΝΟΕΘΕῦΒ 
Βαύπευ, ἔμποι βαγθβϑὺ γνῈ]}}: 

Ηδςῖε ἔπθη. ἴϊπἴο ἐῃν οἰϑίθυ Ψ1}} 1 ρσο..--- 
Ψοσακῖα, οα ψψοβο θόβϑοιῃ ἤγθι 1 ἰὰν, 
Βεδ οὗ τὰν τποΐμου, 6 ἀπ οὐρῃδη ἰ0η6.--- 
Τὸ Ὀ14 εν ἔδγεννε!!, ἐσ 1 ἔδεε ἕου 18. 
Θῃη ἐπδη : ρᾶ55 ἴῃ, ΡῈ Ὠϊπάγαπος ποῖ ἰπ {Π66. 

[Εχὶξ ΘΒΈΟΝ. 
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γυναῖκες, ὡς εὖ πατρὸς ἐξεῖλον φόβον 
κλέψας λόγοισιν, ὥσθ᾽ ἃ βούλομαι τυχεῖν' 
ὅς μ' ἐκκομίζει, πόλιν ἀποστερῶν τύχης, 
καὶ δειλίᾳ δίδωσι. καὶ συγγνωστὰ μὲν 
γέροντι" τοὐμὸν δ᾽ οὐχὶ συγγνώμην ἔχει, 
προδότην γενέσθαι πατρίδος ἢ ἥ μ᾽ ἐγείνατο. 
ὡς οὖν ἂν εἰδῆτ᾽, εἶμι καὶ σώσω πόλιν 
ψυχήν τε δώσω τῆσδ᾽ ὑπερθανεῖν χθονός. 
αἰσχρὸν γάρ, οἱ μὲν θεσφάτων ἐλεύθεροι 
κοὐκ εἰς ἀνάγκην δαιμόνων ἀφυγμένοι 
στάντες παρ᾽ ἀσπίδ᾽ οὐκ ὀκνήσουσιν θανεῖν, 
πύργων πάροιθε μαχόμενοι πάτρας ὕπερ᾽ 
ἐγὼ δέ, πατέρα καὶ κασίγνητον προδοὺς 
πόλιν τ᾽ ἐμαυτοῦ, δειλὸς ὡς ἔξω χθονὸς 
ἄπειμ"" ὅπου δ᾽ ἂν ζῶ, κακὸς φανήσομαι. 
μὰ τὸν μετ᾽ ἄστρων Ζῆν᾽ ̓ Δρη τε φοίνιον, 
ὃς τοὺς ὑπερτείλαντας ἐκ γαίας ποτὲ 
Σπαρτοὺς ἄνακτας τῆσδε γῆς ἱδρύσατο. 
ἀλλ᾽ εἶμι καὶ στὰς ἐξ ἐπάλξεων ἄκρων 
σφάξας ἐμαυτὸν σηκὸν ἐς μελαμβαθῆ 
ράκοντος, ἔνθ᾽ ὁ μάντις ἐξηγήσατο, 
ἐλευθερώσω γαῖαν" εἴρηται λόγος. 
στείχω δέ, θανάτου δῶρον οὐκ αἰσχρὸν πόλει 
δώσων, νόσου δὲ τήνδ᾽ ἀπαλλάξω χθόνα. 
εἰ γὰρ λαβὼν ὃ ἕκαστος ὅ τι δύναιτό τίς 
χρηστὸν διέλθοι τοῦτο κεὶς κοινὸν φέροι 
πατρίδι, κακῶν ἂν αἱ πόλεις ἐλασσόνων 
πειρώμεναι τὸ λοιπὸν εὐτυχοῖεν ἄν. 

ΧΟΡΟΣ 

ἔβας ἔβας, στρ. 
ὦ πτεροῦσσα, γᾶς λόχευμα 



παν στο ος 

ΤΗΕ ΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΒ 

Μαϊάεμς, μον 61} 1 πᾶνὲ 5. ΠΠε4 τὰν [ἈΠ] Εν 5. ΤἘΔΥ 

Βν ΕΡΓΝ μονάς, ἴὸ αἰζαῖι {πὸ ἐπα 1 μου] ! 
Με νου] πὸ οἴθα! ἤδηςο, τοῖς ΤΠ 65 οὐ πορο, 
Βναμπάϊηρ τὴ6 οονναγ ΓΞ ΗΪ5 τον ὁπ ΤΟΥ ρῖνε 
Ιῃ ἀρὸ ; θὰ πὸ [Ὀγρίνεμ 85 5πο00] 4 6 πϊπὸς 
{1 νεῖγαν πὸ οἷἵν οἵ τὴν Οἱ ΓΈΠ.. 
Του ὲ ποῦ ὺ 1 νν 1} σῸ ἈΠ4 ςἀνὸ {πῸ ἴον, 
Απά ρἷνθ μὴν 5080} ἴὸ ἀθαῖῃ ἴῸν {Π|15 Δ π 6 ζοῖες 
ὝνοΥο παληὸ ὑπαΐ μηδ ΠῸ ΟΥ̓ΆΟΪ 65. ΘΟΠ γα ΐη, 
Ὑπὸ παν ποὺ {Ἀ}Π}Ππ|πἴὸ {πὸ πεῖ οἵ ἰαΐε, 1000 
ΘΠ] δυ ἕο 5 που ον οἰαπα, ὈΙ πο ποῖ ἴσου ἀδάῖῃ,, 
ΕἸρμ της Ρεΐογε ὑπὸ ἴον ὺδ Τὸν ΤᾺ Π υ]α πα, 
Αμά 1, Ρνεϊγανίηρ ΓἈπ]λον, ὈγοῦΠΘυ,, γϑᾶ, 
μ“ν εἰΐν, ΟΥ̓ κα ἤδο ἕο ἐπε Ἰαπά--- 
Α νὰ πδ ἰδοὺ, ΠΟΥ εν 1 ἀνε}! 

Βν Ζει5 5ἰαγ- γοποα, Ὀν Αὐοβ, βαρ ῃξου᾽ 5 ον, 
ὙΠῸ εὐ οἱ Πρ ἴῃ Κίπρθῃϊρ ον ΠΕ θῈ5 
ΤῊ ΣῈ Πναροη-Ὀτοοα ἐπαΐ οἸεῦς ἐπ νου οἵ δανίῃ, 
ὁ ΜΠ} 1, ὁ πε γαιηραγϑ᾽ ΠεΙρηῦ ψΜ01}} απ, 
Απά οἷεν ἔπθ γαρο 5 ρ]οοτὴν ΟΠ βιητοᾶνο, 1010 
νυ πουθοῦ {Π6 56 6. 5ΡρᾶΚα, ψ 1} Γ 51]αν την 86} Ὁ, 
Απα ππᾶκε τὴν οοπηΐνν ἴγεθ. ἼΤΠηῈ νον ἰ5 βαϊά. 

Ι σο, ἴο σίνθ τὴν σουηενν ΠῸ τηδδη ΡἹ, 
Μν |Πἴδ, ἔτουη τη 50 ἴὸ βὰν {πὸ Ἰαπᾶ: 
Εογ, 1 Ὅλο ἢ τπὰη ψνου]Ἱα ἴακε ἢΐ5 4}} οἵ σοοά, 
εν 1, Ιὰν 1 αὖ Πὶς οοπηΐγν 5 ἔθεξ, 
“ν 9} Σ δΥ Ἔν ὴ]ς 5Πο0]4 {πὸ παιϊοηβ ΡΙΌνΕ, 
Απᾶ 5Πποι]α ἐΠγοιρ ἀαγνϑ ἴο οουηθ 6 ῬΓΟΘΡΘΙΟΙΙΒ. 

[χη 
ΓΗΟΕῦΒ 

Το οαμπηδϑῦ, οαπηθβὺ, Ὁ ἔποὰ νυϊηρσὲα ἡἰπὰν, (ϑέ»..) 
Ενυΐξ οὗ ἙδυτΠ’ 5 ἐγανϑι]ην, 1020 
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, 5.9 7 

νερτέρου τ᾽ ᾿Εἰχίδνας, 
Καδμείων ἁρπαγά, 
πολύφθορος πολύστονος, 
μιξοπάρθενος, 
δάιον τέρας, 
φοιτάσι πτεροῖς 
χαλαῖσί τ᾽ ,ὠμοσίτοις" 
Διρκαίων ἅ ποτ᾽ ἐκ 
τόπων νέους πεδαίρουσ᾽ 
ἄλυρον ἀμφὶ μοῦσαν 
2 7 5.3 Χ ὁλομένων τ ὑρινὺν 
ἔφερες ἔφερες ἄχεα πατρίδι 
φόνια- φόνιος ἐκ θεῶν 
ὃς τάδ᾽ ἣν ὁ πράξας. 
9 7 Χ ΄ 

ἰάλεμοι δὲ ματέρων, 
». ἈΝ 7 

ἰάλεμοι δὲ παρθένων 
ἐστέναζον οἴκοις" 
». Ν 4 

ἰήιον βοὰν βοάν, 
“Ἃῃ. ,, 7 

ἑήνον μέλος μέλος 
ἄλλος ἄλλ᾽ ἐπωτότυζε 
διαδοχαῖς ἀνὰ πτόλιν. 
βροντᾷ κα δὲ στεναγμὸς 
ἀχά τὶ ἦν ὅμοιος, 
ὁπότε πόλεος ἀφανίσειεν 
ἃ πτεροῦσσα παρθένος τιν᾽ ἀνδρῶν. 

χρόνῳ δ᾽ ἔβα ἀντ. 
ΠῸυθίαις ἀποστολαῖσιν 
Οἰδίπους ὁ τλάμων 
Θηβαίαν τάνδε γᾶν 
τότ᾽ ἀσμένοις, πάλιν δ᾽ ἄχη" 
ματρὶ γὰρ γάμους 



ΤῊΕ ΡΗΟΕΝΊΟΤΙΑΝ ΜΑΙΌΕῈΝΒ 

Βεροξίζεη οὐ {πὸ δϑουτη οὐ Νεῖπου- σ]οότη, 

ὁ η (ὑδαμηιϑ᾽ 5015 ἴθ ΞΡ] Πρ 

1)εα -γαὰρε, ἀπά ας ΠΠ τπολπίηρςε [ὉΣ {Π6 

ἀφδδά, 

ΗΠ πα θα, πα] Ὀεατο-ϑαϑί, 

Μοπβῖδι οἵ γονίηρ Ηἱπΐοηβ, τα ]οη5 το 

Βγομ ὑπαὶ τὰν - τανε πίηρ [εαϑ, 

μας Πηρ ΠτῸμ) [)]1 665. της. ΠΟΙ γοι θ᾽ ἸΏ6Ὴ, 

5Π 1 6 Κι; 

ΘΟ δου τπϑῖὰ ἔν αἰβθοπαηξ ΚΗ6]], 

ΑΠρΊ 5} οἵ 5] παρ ἴον ο. Οἷα" οοὰ πένν ψυθαΚίηρ, 

γνυϑακίηρ' ἃ ο βθ- οομῃ [6]]} ! 1080 

ΑΙ, πὰ άθτοις (ἀοά, ἔπ65ε 11]}|5 [ῸΓΣ τὰ γν πὸ [5 ϊοηϑα ! 

Μοδπίηρς οἵ πηοΐῃους πο 

ΤΠ 6 5 ἀουίηρ Πομ65, πα πϑ! δ η5᾽ Ἰπθδ 5 μὰ 5- 

5]οη α : 

Ἀπ νγ81} ἴο νγἃ}} ἀνὰ ἐμ} }}16 4, 

Απὰ αἴγρὲ ἴο ἀδαὺπ-αἴσρα, ἐδ οῇ τὸ δὰοῇ το ρ] νἸηρ; 

ΤΠ 6 οἰσοκϑη οἷὖν ἐπγοιρῃ.--- 

Α παίοη᾿ 5 ρδηρ---8 παπᾶ θυ Ρϑα] δα {πεῖν οΥὐνηρ, 1040 

δὴ ὑπὸ ψ]ηρεδα τηλια ἢ δ 0} παὸνν νἱοΐίμι ἤν !ηρ' 

Εγομ δαγΐ, νγὰς ἰοὺ ἴο νίδν. 

(Δ4η|.) 
ΑἹ Ἰαϑὺ ννὰβ Οεαάϊρα5, ννοο- ἰατεα, θουπα 

Εγοιη Ῥνυνίπο, μἰῖπον ἰεὰ.-- 

Οὐἱ ον, θαὺ βοοη οὐἱἦν συίοῦ, -ὐνῃο, ὑπ ρἢ-οτονν πα 

ΕΥομ ἐπαΐ ἀἀγκ γἹ166]6 τϑδα. 

γυτεῖς, ἴῃ ἕο] Ὀγ44] τπδά δ ἢϊβ τπούπεὺ υἱξε, 
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δυσγάμους τάλας 
καλλίνικος ὧν 
αἰνιγμάτων συνάπτει, 

1060 μιαίνει δὲ πτόλιν' 
δι᾿ αἱμάτων δ᾽ ἀμείβει 
μυσαρὸν εἰς ἀγῶνα 
καταβαλὼν ἀραῖσι 
τέκεα, μέλεος. ἀγάμεθ᾽ ἀγάμεθ'᾽, 
ὃς ἐπὶ θάνατον οἴχεται 
γᾶς ὑπὲρ πατρῴας, 
Κρέοντι μὲν λιπὼν γόους, 
τὰ δ᾽ ἑπτάπυργα κλῇθρα γᾶς 
καλλίνικα θήσων. 

1060 γενοίμεθ᾽ ὧδε ματέρες 
γενοίμεθ᾽ εὔτεκνοι, φίλα 
Παλλάς, ἃ δράκοντος αἷμα 
λιθόβολον κατειργάσω, 
Καδμείαν μέριμναν 
ὁρμήσασ᾽ ἐπ᾽ ἔργον, 
ὅθεν ἐπέσυτο τάνδε γαῖαν 
ἁρπαγαῖσι δαιμόνων τις ἄτα. 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
ὠή, τίς ἐν πύλαισι δωμάτων κυρεῖ; 
ἀνοίγετ᾽, ἐκπορεύετ᾽ ᾿Ιοκάστην δόμων. 
ὠὴ μάλ᾽ αὖθις" διὰ μακροῦ μέν, ἀλλ᾽ ὅμως 

1010 ἔξελθ᾽, ἄκουσον, Οἰδίπου κλεινὴ δάμαρ. 
λήξασ᾽ ὀδυρμῶν πενθίμων τε δακρύων. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
ὦ φίλτατ᾽, ἣ που ξυμφορὰν ἢ ἥκεις φέρων 
᾿Ετεοκλέους θανόντος, οὗ παρ᾽ ἀσπίδα 
βέβηκας ἀεὶ πολεμίων εἴργων βέλη; 
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ΤῊ ΡΗΟΕΝΊΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΒ 

Ρο!υΐεα ΠεΡ 5, απ Ραμ ες Ι0δ0 

ΗἸ5 505 ἴο βἔαϊῃ ἢ {{π|5 ἀσοισ δα 9.16 

Ὑπἢ θγου ον -Ὀ᾽οοά {πὸ Ππαπά. 

Ργαΐβθα ἴο εἴτ, ργαῖβθ, νῃο ἀπο ἀθαῖῃ ἰ5 [ασίηρ, 

Υεδα, ἴον ἢἰς Ἰαπα ἴο ἴδ. 

Ι,βανίηρ ἴὸ (ὑθομ τηοᾶπ5 οἵ Ἰονο 5 ἰϑρα τ ηρ;, 

Βιυΐ βου πρ νϊοΐουν 

ΕΣ οὐόν ἀροη ἐπ οἰΐν βονθης-σαῖθα ! 
ἈΠ, τὰν 5660 ἢ} ΠΟΡ]6 80ὴ 

ΤῸ θ᾽] 685 τΐηδ ΠΡΌ. τὲ που ποοά θδ6 ἔα θα, 

Ο ΡΆ]1ὰ5, ργδοίοιιϑ ὁΠ6 !--- ὲ 1000 

ΡΆ}]ὰ5, οὐ ποῖ {πὸ ςυἀθη οἴοπο ᾿δαρί, τοαα φεο 
ΤΠ Ὲ ἀγαροη-νγάου 5 Β]οοα : 

Τποι σαν᾿ ἐὉ {πὸ ἐπουρπμξ ἘΠ 6 ἢδαγὲ οἵ (δάτηιι5 ὉΠ} }Π1πρ’ 

Τὸ ἄάγε {πὸ ἀεεα ὑνποπςε τς 66, νΊ ἢ ταν τη ΠΠΠηρ; 

Τῆς απ, ἃ οά᾽ς οὐτ96-Ποοά. 

μέθυ ΜΕΒΒΕΝΘΕΗ. 
ΜΕΒΒΕΝΟΘΈΗ 

Ηο {πογε ἢ ὙΠῸ οἰαπάδθῃ αὐ πὸ ρμαϊδοοτ-ραῖΐε ἢ 
Ορεη νϑ, θυίηρ ΨΦοοαβία ἔρον ΠΘῚ ον 608. 

Ηο ποῦς, ἀραὶ ἢ ἹΠοαρῺ ἰαΐε, γεΐ οοῖπο ἴῃοα ον ἢ : 

Ηδάσκεπ, τοπουνγηδα νὰ οἵ Οεαϊρας 1070 

ὕδαβο ἔτοτη ἐν νυν] ]ρ8 ἃπα ἢν ἴθαῦβ οὗ τ ἐπ 

πέδον “0ΟΑΘΤΑ. 
ΧΟΟΑΒΤᾺ , 

Εὐϊοπα- --]θηα !--ἤοι σου ϑὺ ποῦ σασα Υ ἢ 111 πους 

ἔγδυρης 
Οὐ Εἴθοο ες ἀθαῖῃ, Ὀν γνοθο 9ῃ161 ἃνὸ 
Ποῦ τπλγοδάβί, νναγάϊηρ Ηΐτη ἔγομ θθυηθ π᾿ 5 ἀν ἢ 
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’ὔ ͵ 3. Εν Ν » [ον “ 

[τί μοί ποθ᾽ ἥκεις καινὸν ἀγγελῶν ἔπος ;] 
τέθνηκεν ἢ ζῆ παῖς ἐμός ; σήμαινέ μοι. 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
ζῇ, μὴ τρέσῃς τόδ᾽, ὥς σ᾽ ἀπαλλάξω φόβου. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
,7ὔ ᾽ « ΄ὔ “ ΝΜ ’ὔ 

τί δ᾽, ἑἙπτάπυργοι πῶς ἔχουσι περιβολαί; 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
ἑστᾶσ᾽ ἄθραυστοι, κοὐκ ἀνήρπασται πόλις. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
ἦλθον δὲ πρὸς κίνδυνον ᾿Αργείου δορός; 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
ἀκμήν γ᾽ ἐπ᾽ αὐτήν' ἀλλ᾽ ὁ ἐξαδρθης ̓ Αρης 
κρείσσων κατέστη τοῦ Μυκηναίου δορός. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
ἃ » ᾿ ἐὰ ““ Υγ ͵ “ ἕν εἰπὲ πρὸς θεῶν, εἴ τι Πολυνείκους πέρι 
53 ᾿ ς 7 Ν ΤῸ» 3 ͵7 7 

οἶσθ᾽, ὡς μέλει μοι καὶ τόδ᾽, εἰ λεύσσει φάος. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
ἊὉ νὴ ᾿] ον 6 ᾽ὔ ͵ὔ 

ζῇ σοι ξυνωρὶς εἰς τόδ᾽ ἡμέρας τέκνων. 
ἸΟΚΑΣΤῊ 

εὐδαιμονοίης. πῶς γὰρ ᾿Αργείων δόρυ 
πυλῶν ἀπεστήσασθε πυργηρούμενοι; ; 
λέξον, γέροντα τυφλὸν ὡς κατὰ στέγας 
ἐλθοῦσα τέρψω, τῆσδε γῆς σεσωσμένης. 

ΑΓΤΈΛΟΣ 
» Ν , - ς - ς Ν 
ἐπεὶ Κρέοντος παῖς ὁ γῆς ὑπερθανὼν 
πύργων ἐπ᾽ ἄκρων στὰς μελάνδετον ξίφος 
λαιμῶν διῆκε τῇδε γῇ σωτήριον, 
λόχους ἔνειμεν. ἑπτὰ καὶ λοχαγέτας 
πύλας ἐφ᾽ ἑπτά, φύλακας ᾿Αργείου δορός, 
σὸς παῖς, ἐφέδρους δ᾽ ἱππότας μὲν ἱππόταις 
ἔταξ᾽, ὁπλίτας δ᾽ ἀσπιδηφόροις ἔπι, 



ΤῊΗΕ ΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΒ 

ὙγΠαῖ νογὰ οὗ {ἰ{ἀϊηρ5 θυ σοὶ ποι ἕο πηῈ ἢ 
[)εδά ἰ5 τὴν 501}, ΟΥ' νεῖ ἢὲ ἢ--ἀβοϊαγε. 

ΜΕΞΒΕΝΟΘΈΗΝ 

Ης ᾿νε. Εδφαγ ποῖ 1 γυἱά {πδὸ 50 οἵ ἀγα. 

ΨΟΘΟΛΒΤᾺ 

Αμπά {πὸ φενϑη ἔονοῦα, μον ἴσος {πΠῸ ἔεποθ ἐπούθοῦ} 

ΜΕΞΒΒΕΝΘΈΗ 
ΤΠδν δἰαπα ππϑῃαζζογεα : ΤΠ Έ ΡῈ 5 ποῖ γε ἰ5 5ρο!]!εά. 

 ΟΘΑΒΤᾺ 
γεγε {πδν βοῦῈ ΡῈ 164 οἵ {πε Αὐρῖνε βρεᾶγ: 

ΜΕΒΒΕΝΟΘΕΕ 
Αὐ συΐη 5 Ὀγίπκ : θὰΐ 5σοηρσοῦ ργονεα ἐπε πϊρμς 
ΟΥ̓ μαπμηιβ᾽ ΡΕορ]Ὲ ἔπη Μνοθπα θ᾽ 5 ΘΡΘΆΓ. 

σΟΘΑΞΤᾺ 
Οπε ὑπίηρ, Ὀν ἤδάνθϑη !-- -οὔ Ροϊνπεῖοεβ δυ σης 
Ο(δηϑβὺ [611 [1 γϑαγ ον ὑΠ|95} [ο ἢ πε 5εὲ Ἰσῃϊ Ὁ 

ΜΕΞΒΕΝΘΈΗ 
ΤΠλνεῖῃ ὑππ5 ἔν ἴῃν ομαγϊοί-ψοκε οὗ 50η5. 

σΟΘΑΞΤᾺ 
ΒΙοβϑίηρϑ ὁ {πε6 ' Ηον αϊά γε ἐῃγιβὲ {ΠῸ ΘΡΘΔΥ 
ΟΥ̓ Αὐρὸβ θδ8οκ ἔγοιη γοῦν ὈΕ]ασπογθα σαΐοβὴ 
ΤΕΙ], ὑΠαῖῦ 1 ταὰν τ ]οῖοε με ΒΠ1Πα ο] ἃ τηδη 
ΤῊΣ 4115 ψ τ Πῖπ, ἢ πϑνγ5 οὐ {Πϊ5 Ἰα πα Ξανϑᾶ. 

ΜΕΞΒΕΝΘΈΗΝ 
θη ΟΥθο π᾿ 5 850Π, γγΠ0 ἴῸΓ ἢϊς οοιπηΐγν αἰεά, 

ΟἸ θ᾽ πρ᾽ ἃ ἴον ου᾿ 5 Πεῖσηῦ, Πα ἐῃσιιβῦ {ΠῸ συνοστα 
ΒΙΔοΚ- αβεοα τῃγοιρῇ Πϊς ἐῃτοαΐ ἕο φᾶνε ἐπε Ἰδη4, 
ϑϑνεη απ 5. ἢ οαρίαϊη5 ἴο {πΠῸ βανὲη σαξαδ, 
ΕῸΥ νναΐοῃ πὰ νναγὰ ἀσαϊηϑδὲ {πΠ6 Αὐρῖνε 5ΡεΆΧσ, 
ΤῊΝ 50} βεῖ, Βουύβεῃθη ον ησ ΠΟΥΒΘΙΠΕῚ Ταηρσεί, 
Απᾷ τηϑη-αἰ-ἀυγὴ5 ὈΕ 4 ἐπ ς 5}1614- θά γ  β, 
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ὡς τῷ νοσοῦντι τειχέων εἴη δορὸς 
ἀλκὴ δι᾿ ὀλίγου. περγάμων δ᾽ ἀπ᾽ ὀρθίων 
λεύκασπιν εἰσορῶμεν ᾿Αργείων στρατὸν 
Τευμησὸν ἐκλιπόντα" καὶ τάφρου πέλας 
δρόμῳ συνῆψεν ἄστυ Καδμείας χθονός. 
παιὰν δὲ καὶ σάλπιγγες ἐκελάδουν ὁ ομοῦ 
ἐκεῖθεν ἐ ἔκ τε τειχέων ἡμῶν πάρα. 
καὶ πρῶτα μὲν προσῆγε Νηίσταις πύλαις 
λόχον πυκναῖσιν ἀσπίσιν πεφρικότα 
ὁ τῆς κυναγοῦ Παρθενοπαῖος ἔ ἔκγονος, 
ἐπίσημ᾽ ἔχων οἰκεῖον ἐν μέσῳ σάκει, 
ἑκηβόλοις τόξοισιν ᾿Αταλάντην κάπρον 
χειρουμένην Αὐτωλόν. εἰς δὲ ΠΡροιτίδας 
πύλας ἐχώρει σφάγι᾽ ἔχων ἐφ᾽ ἅρματι 
ὁ μάντις ᾿Αμφιάραος, οὐ σημεῖ᾽ ἔχων 
ὑβρισμέν᾽, ἀλλὰ σωφρόνως ἄσημ᾽ ὅπλα. 

᾿Ωγύγια. δ᾽ εἰς πυλώμαθ᾽ ἹἹππομέδων ἄναξ 
ἔστειχ᾽ ἔχων σημεῖον ἐν μέσῳ σάκει 
στικτοῖς Ἰανόπτην ὁ ὄμμασιν δεδορκότα, 
τὰ μὲν σὺν ἄστρων ἐπιτολαῖσιν ὄμματα 
βλέποντα, τὼ δὲ κρύπτοντα δυνόντων μέτα, 
ὡς ὕστερον θανόντος εἰσορᾶν παρῆν. 
ὋὉμολωίσιν δὲ τάξιν εἶχε πρὸς πύλαις 
Τυδεύς, λέοντος δέρος ἔχων ἐπ᾽ ἀσπίδι 
χαίτῃ πεφρικός" δεξιᾷ δὲ λαμπάδα 
Τιτὰν Προμηθεὺς ἔφερεν ὡς πρήσων πόλιν. 
ὁ σὸς δὲ Κρηναίαισι ἸΤολυνείκης πύλαις 
"Ἄρη προσῆγε: Ἰ]οτνιάδες δ᾽ ἐπ᾽ ἀσπίδι 
ἐπίσημα πῶλοι δρομάδες ἐσκέρτων φόβῳ, 
εὖ πως στρόφιγξιν ἔνδοθεν κυκλούμεναι 
πόρπαχ᾽ ὑ ὑπ᾿ αὐτόν, ὥστε μαίνεσθαι δοκεῖν. 
ὁ δ᾽ οὐκ ἔλασσον ἤΛρεος εἰς μάχην φρονῶν 



ΤΗΝ ΡΗΘΕΝΊΙΟΙΑΝ ΜΑΙΕΝΕ 

ΤΠαΐ, ἤθγε ἀπ6 ννὰ}} 5 "εΐδπος ΓΑ] εα. φασοοῦν οὗ 
506 δ 5 

Μίρεῖ θὲ παστὰ Ὁν. Τπθη ἔγοι {ἢ βοαγηρ ον ΕΥ 5 
γγὲ ππὰυκεοα {πὸ νν ἶΐε 5Π 161] 4ς οὔ πῆς Αὐρίῖνε Πορὶ 
Τ,ϑανὶηρ Του βϑιι5. Ηνίπρ πραγ τῆς ἴοσςς, 1100 
δυσά δὴν Παγρίην οἰοβεα πον οἡ (ἰδ πλι5᾽ θιγρ. 
ΤΊδι ράθδη 5υγ 6 ]16 4, ἃπ4 5αϊξογίηρ ἔγιπηρεῖ 5ῃγΠ]|64, 
ΑἸΙ Ὀ]επα θά, ἤτοι τὴς ἔος ἀπᾷ ἔγομ ἐπε ννᾺ]]5. 

Ραγ Ποποόράειβ, ὑπαΐ πη Πυη γ᾽ 50}, 
ΕἸγϑὶ Ἰεα ἀραϊπϑδὲ πὸ αἴε Ν ίϑεϊδι 
Α βαυδάγοηι Πογγοπξ 4}} νυ Ί ἢ σουτοα 5Π16]4ς, 
ἡ Πϊβ πνϊα-ἰαγρο {πε ὈΪάζοι οἵ Πἰὶβ ἤθε, 
Αἰταϊαηΐα οαγίηρ ὑπ Δοϑζοϊίαη ΟΥ̓ 
ΜΈ ἢ 5Παϊ5 ἔγ- θη τσ. Αραϊηβὲ Ργοοίθ᾽ (ταΐε, 
5] 41 ν]ο 5 ἡ Πὶς οΠαχίοῖ. το με αὶ {πὸ 96 ῈΓ 1110 

Ατηρῃϊαγαι5, να ἢ πὸ ρῥτοπα ἠδνίςε, 
Βιυιῖ Ξοῦθον ψνθαροηβ νοϊὰ οὗ Ὀ]αΖοηνν. 
ΤῊΟ σαΐοβ Ορνρίαη Κίηρσ ΗΙρρομηθάοι 
Αβϑα θα, ἴῃ τά -αγροα θϑαγίηρ [Ὁ ἄδνῖος 
Αὐρὶιβ. ἢ ΒΘΙΏΠΙΝ ΟΡ Θ5 ἴῸΓ ἅγὸ αἵ ρᾳζΖε, 
Θοπιθ Ἰἢ {πὸ τἰϑίπρ' οὐ πὸ σἴατα ἀρίαγο, 
ὙΥ Ή1Π| 6. ἃ5 ὑπὸ ϑἴδυϑ βϑῦ, ΞοῃῈ ΚΕ 5] εν εἰ], 
Α5 υἱρηῦ ΡῈ 566 ὴ ἐπεγδαϊεον, Πδ Ρεῖηρ 5] απ. 
Αραϊηβὲ ἐπε (ὐαΐε οὗ Ηοτ δῖε νάειβ ἴοοῖκ 
Ηἰ5 βἰαπά. Πἰὶς 5ῃ 614 ἀγταρεα νυν ἢ ἃ ἸΙομ᾽5. ΠΙή ε 1190 
ΑἸΙ Ξῃαρον-Παῖνεα : Τηδλη Ργοιθῖ θυ ΠΟΤῈ 
Α τούοῆ ἴῃ Ππαηα ἔπεῖο, 5 ἴο θαση {πὸ ἴον. 

ΤῊν βοὴ Ῥοϊνηθίοοβ αὐ ὑπὸ Εοππζΐαϊη εἴς 
Τα οὐ {πε ννγὰσ. ἴϊροῃ ἢϊβς 5ῃϊ 6] 4 ἐπε ςἔεεας 
Οἵ Ροϊηΐαε γδοῖηρ ἴῃ ἔδαγ- γε αν ϑργδηρ, 
ΛΠ θοΙθα τουπα ν Πῖπ Ὀν μἱνοῖβ σα π ΠΟἿν 
Ηϑδιὰ ὃν ὑπὸ παπα- στρ. ἐπα {Ππὸν βθομθα ἀἰἸσένδανΐ, 
ΗἸἰρἩ-Ξ᾽οιηδο δα ἕν {πες ἤσῃΐ ἃ5. Αὐεβ᾽ 561}, 
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Ἰζαπανεὺς προσῆγε λόχον. ἐπ᾽ Ἠλέκτραις πύλαις" 
1190 σιδηρονώτοις δ᾽ ἀσπίδος τύποις ἐπῆν 

γίγας ἐπ᾽ ὦμοις γηγενὴς ὅλην πόλιν 
φέρων μοχλοῖσιν ἐξανασπάσας βάθρων, 
ὑπόνοιαν ἡμῖν οἷα πείσεται πόλις. 
ταῖς δ᾽ ἑβδόμαις "Αδραστος ἐν πύλαισιν ἦν, 
ἑκατὸν ἐχίδναις ἀσπίδ᾽ ἐκππληρῶν γραφῇ 
ὕδρας ἐ ἔχων λαιοῖσιν ἐν βραχίοσιν 
᾿Αργεῖον αὔχημ᾽ . ἐκ δὲ τειχέων μέσων 
δράκοντες ἔφερον τέκνα Καδμείων γνάθοις. 
παρῆν δ᾽ ἑκάστου τῶνδέ μοι θεάματα 

1140 ξύνθημα παραφέροντι ποιμέσιν λόχων. 

καὶ πρῶτα μὲν τόξοισι καὶ μεσαγκύλοις 
ἐμαρνάμεσθα σφενδόναις θ᾽ ἑκηβόλοις 
πετρῶν τ᾽ ἀἁ ἀραγμοῖς: ὡς δ᾽ ἐνικῶμεν μάχῃ, 
ἔκλαγξε Τυδεὺς χὠ σὸς ἐξαίφνης γόνος" 
ὦ τέκνα Δαναῶν, πρὶν κατεξάνθαι βολαῖς, 
τί μέλλετ᾽ ἄρδην πάντες ἐμπίπτειν πύλαις, 
γυμνῆτες ἱππῆς ἁρμάτων ᾿ὰ ἐπιστάται; 
ἠχῆς δ᾽ ὅπως ἤκουσαν, οὔτις ἀργὸς ἣν᾽ 
πολλοὶ δ᾽ ἔπιπτον κρᾶτας αἱματούμενοι, 

1160 ἡμῶν τ᾽ ἐς οὖδας εἶδες ἂν πρὸ τειχέων 
πυκνοὺς κυβιστητῆρας ἐ ἐκπεπνευκότας, 
ξηρὰν δ᾽ ἔδευον γαῖαν αἵματος ῥοαῖς. 
ὁ δ᾽ ᾿Αρκάς, οὐκ ᾿Αργεῖος, ᾿Αταλάντης γόνος. 
τυφὼς πύλαισιν ὥς τις ἐμπεσὼν βοᾷ 
πῦρ καὶ δικέλλας, ὡς κατασκάψων πόλιν' 
ἀλλ᾽ ἔσχε μαργῶντ᾽ αὐτὸν ἐναλίου θεοῦ 
Περικλύμενος παῖς λᾶαν ἐμβαλὼν κάρᾳ 
ἁμαξοπληθῆ, γεῖσ᾽ ἐπάλξεων ἀ ἄπο' 
ξανθὸν δὲ κρᾶτα διεπάλυνε καὶ ῥαφὰς 

1100 ἔρρηξεν ὁ ὀστέων, ἄρτι δ᾽ οἰνωπὸν γένυν 
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ΤῊΗΕ ΡΗΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙ ΕΝΕ 

ΤΙ, α (ὰλράπϑιβ ἢἰβ ἔσοορ ἴο ΕἸδοῖνγα᾽ 5 ὅαἴε ; 
Απά, ἴον ἢϊβ ἰγομ-οοὰ πο Κ] ου 5 ὈΪΑΖΟΉΓΥ, 1130 
Αἢἡ δάγτῃ-θοση ρίαπῖ ὁπ. ΠΪ5 5ΠΟΌ] ἀδ 5. ὈΟΓῸ 
Α ψ ΒοῖΪὲ ἴον ἔτῸΠ ἰξ5 θαβεπηθηΐ ᾿ονευ - γε ποΠεα, 
Α5 ΤΟΚΘῊ ΤῸΓ τι5 οὗ οἱγ οἰγ᾽ 5 ἕαξϊα. 
Απὰ αὖ {πε βενθπῖῃ σαΐε Αάἀγαβίις ννὰβ, 
Ηἰ5 σγάνϑῃ 5ῃϊ6] ἃ ψ τ ἥνδ- 5 ογα νίροῦβ ἐπγοηρσοα 
ϑυνιηρ ὁ. ἢἰς Ἰ6 Ὁ ἄστη, ἐνθὴ ἐπε Ατρῖνε ναπηΐ, 
Τῆς Ηνάνὰ : πὰ 15 Ξευρθπῖς ἔγουη ΟἹ νυν 8}}ς 
εσα 5παϊομίηρ (δα πλιθ᾽ ΟΠ] ἄγε ἴῃ ἘΠ εῖν Ἰαννσ. 
δοθῇ ομίοῦ 5 ἀδνίος ἡ ν6}} τϊρηῦ πγαγκΚ, γγῆὸ ΤῈ 
Τηὴς νναϊομυνογα ἴο {πὸ ᾿οδά δ β οὗ οὐ θαπάς. 1140 

ΤΉδη ἤχου ἢ ον 5 πα ἐποηρ-5ρ6α Ἰανο]ης 
γ ὲ Ραι6 4, πα ψ ἢ 5]ηρς Πα συηοῖα ΤΌτη ἔἈ1. 
Απα ογαβῆϊηρ βἴοπθβ. Βαΐ γγῆδη νγὲ ᾽σϑη ρῥγδνα]], 
δυσάξηϊν 5ῃουϊεα Τγάσις ἀπά ἐῃν 5οῃ: 
“ς Β0η5 οἵ {πΠῸ1λάπδδηβ, οσὲ ἐπ οῖσ θο] 5 4116}} νοι, 
γῊν ἀο νὲ ἴαγσγν, τὴν ἀτά- Πα] ν᾿ 4}], 

Τὸ ἀββαῦ ἘΠεῖσ ραῖε5. Πρδξ ἀτιπεά, Βοῦβθ, οπαγιού- 
Ιου 5 ἢ ̓  

Ο0Ο0Π ἃ5 ἔῃδν Πδασγὰ ἐῃδξ οὐν. νγὰβ ποπδ Πα ηρ θΔΟΚ. 
Μδην. στ μοδα5 Β]οοα-ἀἀ5ῃ δα. ννεσὸ ἈΠΠπρ [αβε ; 
ΟἈΑΠπα οὗ 5 τηᾶην δαγξυναγα ἤπηρ' ποι Παάβὲ 56 6 πὶ 1150 
Βεΐογε πὲ νν}]ς. πκὸ αἀἴνευβ ρ᾽ πησίην, ἀ68α, 
θγεποβίηρ {πὸ {Πϊγϑῖν 5011 νυ ἢ οἰγεδπης οὗ σογα. 

Βυΐϊ Αἰαϊαηΐα᾽ 5 50η-- πὸ Ασρῖνε Πε-- - 
Η0}5 {Κὸ ἃ νν Πἰ στ] νυ πα αὐ {πὸ σαΐεβ, ἃπα 5Ποιι β 
Εον ἤγε ἀπά τηδίζοοκβ. ἃ5 ἴο τὰζα ἐπε ἴοννῃ. 
Βαϊ Πϊ5 πηι -ἔπσν ΡουοἸ τη πι5 βἐανοᾶ, 
Τῆς ὅεὰ σοά᾽ 5 βοὴ, γν 8ο Πυι]εα ἃ νγαἰπ-ἸοΔ ογὰρ, 
Α Ῥαϊιεμηθη-οορίηρ, ἄονν προ 15 5ῃ 614, 
ϑραϊζζεγεα ἀθγοδα πὲ σοϊάδῃ ἢεδά, ἀπα τεηΐ 
ΤΠης Κηϊτπρϑ οὗ 105 ΟΠ 65 : ἔπε οἤεεῖκς ἀἀγκ- 564 1100 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ͂ 

7 ϑίς. 2 7 7 καθημάτωσεν" οὐδ᾽ ἀποίσεται βίον 
τῇ καλλιτόξῳ μητρὶ Μαινάλου κόρῃ. 
ἐπεὶ δὲ τάσδ᾽ εἰσεῖδεν εὐτυχεῖς πύλας, 
ἄλλας ἐπήει παῖς σός, εἱπόμην δ᾽ ἐγώ. 
ὁρῶ δὲ Τυδῆ καὶ παρασπιστὰς πυκνοὺς 
Αἰτωλίσιν λόγχαισιν εἰς ἄκρον στόμα 
πύργων ἀκοντίζοντας, ὥστ᾽ ἐπάλξεων. 
λυπεῖν ἐρίπνας φυγάδας" ἀλλά νιν πάλιν, 
κυναγὸς ὡσεί, παῖς σὸς ἐξαθροίξεται, 

1170 πύργοις δ᾽ ἐπέστησ᾽ αὖθις. εἰς δ᾽ ἄλλας πύλας 
ἠπευγόμεσθα, τοῦτο παύσαντες νοσοῦν. 
Καπανεὺς δὲ πῶς εἴποιμ᾽ ἂν ὡς ἐμαίνετο ; 
μακραύχενος γὰρ κλίμακος προσαμβάσεις 
ἔχων ἐχώρει, καὶ τοσόνδ᾽ ἐκόμπασε, 
μηδ᾽ ἂν τὸ σεμνὸν πῦρ νιν εἰργαθεῖν Διὸς 
τὸ μὴ οὐ κατ᾽ ἄκρων περγάμων ἑλεῖν πόλιν. 
καὶ ταῦθ᾽ ἅμ᾽ ἠγόρευε καὶ πετρούμενος 
᾽ ᾿ 2. 6} δ 85 ΠΡ ) 7» δὰ 7, 

ἀνεῖρφ᾽ ὑπ᾽ αὐτὴν ἀσπίδ᾽ εἱλίξας δέμας, 
’ ᾽ ΄ 7 2)» , Ζζ 

κλίμακος ἀμείβων ξέστ᾽ ἐνηλάτων βάθρα. 
1180 ἤδη δ᾽ ὑπερβαίνοντα γεῖσα τειχέων 

βάλλει κεραυνῷ Ζεύς νιν. ἐκτύπησε δὲ 
χθών, ὥστε δεῖσαι πάντας: ἐκ δὲ κλιμάκων 
ἐσφενδονᾶτο χωρὶς ἀλλήλων μέλη, 

“ ΣῪ » » : ᾿] ὕ , 

κόμαι μὲν εἰς "᾿Ολυμπον, αἷμα δ᾽ εἰς χθόνα, 
“- Χ Ν “ }] Ὃ Ψ ΨΕΦ ’ 

χεῖρες δὲ καὶ κῶλ᾽ ὡς κύκλωμ᾽ ᾿Ιξίονος 
εἱλίσσετ᾽: εἰς γῆν δ᾽ ἔμπυρος πίπτει νεκρός. 
[ ᾿] 50 -“ Ψ “ 

ὡς δ᾽ εἶδ᾽ "Αδραστος Ζῆνα πολέμιον στρατῷ, 
ἔξω τάφρου καθῖσεν ᾿Αργείων στρατόν. 

Θ ΄ Ἂ Ν 

οἱ δ᾽ αὖ παρ᾽ ἡμῶν δεξιὸν Διὸς τέρας 
1190 ἰδόντες ἐξήλαυνον ἁρμάτων ὄχους 

ἱπτπτῆς" ὁπλῖταί τ᾽ εἰς μέσ᾽ ᾿Αργείων ὅπλα 
συνῆψαν ἔγχη, πάντα δ᾽ ἣν ὁμοῦ κακά: 
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ΤῊΗΒ ΡΗΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΒ 

1)5η 64 πὸ ἢ θ]οοά. Νὸ {ἴδ 54}} ἢ θεν ὕαοκ 
Τὸ Πὶς ἀγοπογαποίμον, Μαϊᾷ οἵ Μίδεπα]ϑ. 
ΤΠ θη, πὰ κίηρ ον αὖ {Π||5 σαΐο 4}} ννεὴξ με ]], 
Ραββοα ἴὸ ὑπὸ ποχὺ ἐν 5οη, 1 [Ὁ] ον πρ 5}}}]. 
ΤΠοτὸ βὰν 1 Τγάσις ἢ Ὠϊς βασι εα 5ῃ16]4ς, 
ΜΠ βρθᾶτθ Αοϑἰο]αη 1 ν εἸ ἴῃς {πε Πεῖρης 
ΟΥ̓ πὲ γτοοῆθϑϑ ἴοννουῦς, ὑπαὶ ἔγουη. {ΠῈ ΤᾺ ΡΥ 5 ογεϑὲ 
Ουτΐβ δά ἴῃ μαηῖο. Βαυΐ ἐν βοὴ ἃρϑῖη 
ἘΔΠΠῈ5 ἐπεῖη, 5 ἐπεῈ Πα ηΐου Ομ δοῦσα Πἰς Ποιπᾷς ; 
50. τη ηποα {πὸ ννᾺ}}ς ἀπενν. ΤῸ οἶμον σαΐο5 
Οτ ργεββεα ννε, Βανίηρ ἔνε ἐπε τ] 50 16 } ἔπεσε. 

Βυΐ πον ὑπὸ πηδήηθ55 {61} οἵ (ἀράπεις ἢ 
Εογ. σταβρίπρ {Π6 Ἰοηρ' ἸἈ 461 5 βοα] πρ τουπηᾶς, 
Οἡ οὐπηδ Π6. ἀπ ὑπι5 Πα ΣἢἘΠν ναππεεα ΠΕ, 
ΤΠαΐ ποΐ σε νγία] ἢΓδ ἘἸΤΟΤ ΠοΙα Πίπα δος 
ΒΎομ σταίη ἔγου ΠΟῪ Τορπηοϑὲ ον εσβ ἔΠ6 ἴον. 
ΤΉ 5 οΥὐν]ηρ, ἜΝΟῚ ἃ5. Πα] εα Πτ ςἴοπεϑ ἡ. ΠΊΠη, 
Ηε οἰπηθεά, ψτἢ θοάν σαι πογεα ᾿πθδέῃ ἢΠΐβ ἕαγρε, 
Ἄνα 5ἰερρίηρ ἔγομη ϑιθοΐῃ ἰδ εὐ ταπρ ἕο ΤἸΙησ-. 
Βυΐξ, Ἔνθ ἃ5 ο᾽εΥ ἐπε γὰμηραγέβ τοβε ἢΐ5 Πεδᾷ, 
εάς βΒι 6. Πΐπη ὙΊἢ ΠΡ πίη : γαπρ' ἈΡᾺΪΠ 
ΤΠὸ δάσίῃ, ἐπὰΐ 41} φυα]εα. Ετοι ἐπε ἰδ 4εν ἤἥεξνν 
Ηἰς Ηπεδ5 ἀργοδα υὔῖα6. νν ΒΙ]Π ηρ 51] σοίοπε- Κα: 
Ηδεδενεηνναγα Πὶς Πα οἰγεαιηθα, δαγι Πυναγα γαϊπ δα ΠΙ5 

ὈΙοοά : 
Ηδπά5, ἔεει-- -[χίοη ὁπ 5 ΠΕ Ε] ςθειηεξῆ πε-- 
ὙΠ ]οα τουπά. ΤῸ φαΐ πε ἔῈ]], ἃ σοῦρβε ἤασλιης- 

Ὀ]αςιθα. 
Αἀγαβίαβ, βεεῖηρ Ζει5 ἢ ἈΥΤη γ᾽ 5 ἴθε, 
Ποῦ {πε ἔγεποῦ ἄγον οὔ ἐπε Αὐρῖνε Ποβί. 
ΤΠεη, τπὰγκίηρ Ζειι5᾽5 ρογξεπε [ἈῚ ΓῸΓ 15, 
ἜΥΤΝ οἵ {πε σαΐες οὐσ ποῦβὲ ὑπεῖν οΠαγίοῖς ἄτανε: 
Οὐτν [οοΐπηἜ ποῖγοι {Πγοὰ ἢ Αὐροβ᾽ τη -ΥΤὰν 
ὙΊ Ἰενε! θα 5ρεᾶγ8 :-- ἴννας ἕυντηο]εα γαΐπ 41}}-- - 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

ἔθνῃσκον ἐξέπιπτον ἀντύγων ἄπο, ἱ 
τροχοί Τ ̓ ἐπήδων ἄξονές τ᾽ ἐπ᾽ ἄξοσι, 
νεκροὶ δὲ νεκροῖς ἐξεσωρεύονθ᾽ ὁμοῦ. 
πύργων μὲν οὖν γῆς ἔσχομεν κατασκαφὰς 
εἰς τὴν παροῦσαν ἡμέραν. εἰ δ᾽ εὐτυχὴς 
ἔσται τὸ λοιπὸν ἥδε γῆ, θεοῖς μέλει: 
καὶ νῦν γὰρ αὐτὴν δαιμόνων ἔσωσέ τις. 

ΧΟΡΟΣ 
καλὸν τὸ νικᾶν" εἰ δ᾽ ἀμείνον᾽ οἱ θεοὶ 
γνώμην ἔχουσιν---εὐτυχὴς εἴην ἐγώ. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
καλῶς τὰ τῶν θεῶν καὶ τὰ τῆς τύχης ἔχει: 
παῖδές τε γάρ μοι ζῶσι κἀκπέφευγε γῆ. 
Κρέων δ᾽ ἔοικε τῶν ἐμῶν νυμφευμάτων 
τῶν τ᾽ Οἰδίπου δύστηνος ἀπολαῦσαι κακῶν, 
παιδὸς στερηθείς, τῇ πόλει μὲν εὐτυχῶς, 
ἰδίᾳ δὲ λυπρῶς. ἀλλ᾽ ἄνελθέ μοι πάλιν, 
τί τἀπὶ τούτοις παῖδ᾽ ἐμῶ δρασείετον. 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
Ψ Ν , "ἢ ΒΡ ΒΕΣ ἊΝ Ν ᾽ “ ἔα τὰ λοιπά: δεῦρ᾽ ἀεὶ γὰρ εὐτυχεῖς. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
τοῦτ᾽ εἰς ὕποπτον εἶπας" οὐκ ἐατέον. 

ΑΓΤΈΛΟΣ 
κω! 7 “ ΕΝ “ μεῖζόν τι χρήζεις παῖδας ἢ σεσωσμένους ; 

ΙΟΚΑΣΤῊ ' 
Χ » , “ ᾿] 2 “ Λ ΄ 

κα' τἀπίλουπα γ᾽ εἰ καλὼς πράσσω κλύειν. 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
7 » Μ᾽ “- ς ΄- 7 

μέθες μ᾽: ἔρημος παῖς ὑπασπιστοῦ σέθεν. 
ΙΟΚΑΣΤῊ 

΄ “ » Ἀ ΄ 

κακόν τι κεύθεις καὶ στέγεις ὑπὸ σκότῳ. 
ΑΓΓΕΛΟΣ 

» »» , 3: ἡ ᾽ » “ 7] ͵ 

οὐκ ἂν γε λέξαιμ᾽ ἐπ᾽ ἀγαθοῖσί σοι κακά. 



ΤΗΒ ΡΗΟΕΒΝΊΙΟΙΑΝ ΜΑΙΕῈΝΒ 

Μεὰ ἀνίηρ- -[ἈΠΠπρ οὐδεν ἐπὸ ἘΠ οῦ. γΆ115--- 
ὙΠ δ 6]ς ᾿Ἰδαρίηρ'- -ἀΧ 65. ΠΡῸΣ ἀΧ}65 ἀλ5Π 66, 
Απα οουθ885 Ποαρθα ὁ σου 565. 4}} σοη  π5θα. 

50 ὕπδθη Τὸν {Π|5 ἀν πανὸ ννὸ Ρανγ δα {πὸ (Ἀ}] 

ΟΥ̓ οἷ" Ιλ ̓ 5 ὕοννοῦο : θαΐ 1 σοορί Του μδ νυ αἱ 5 

ΘΝ ΤΠ 665 ποποοίον ἢ, {Π|5 τοῦθ τ ἢ ἢ {πὸ Οὐάς: 
Οἷϊν ἃ (ὐοα᾽ 5 παπα γοβοιθα πον το ἀν. 

(ἩΗΟΘΗΚ 

ΑἸουίοιιβ 15. νἱοΐουνν :  πποῦὸ [ἀνοιῦτς νοΐ 1900 

Τὸ σά ᾿πέθη. ἅ}), πᾶν 1 950 θὲ θ] 6 ! 

ΧΟΟΛΒΤᾺ 

αὶ ἀὐὸ ἐπ6 ἀδαϊηρς οἵ της οάδς ἀπ Βαϊ :ν 
ΒΥ Ἰο, τ ν 505 ᾿ἴνθ, πα ἴΠ6 ἰαπα παΐῃ ᾿βοιρδά. 
Βυῖ τεοι παΐἢ, πη βθϑιηβ, Γδαρθα ον] δ 
Οἵ υἱπὸ πα Οὐδ α!ραθ᾽ τηᾶυγϊαρο--- ΠΡ] 685 οἷγδ, 
Βεῖ οἵ Πὶ5. 501, ἴον Ὀ] εβϑίηρ απΐοὸ 6065, 
Βιυὲ ουἱεῦ τὸ πὰ Ἐ ΓαΚὸ ἀρ ὑΠ6 τἈ]}6 ἀραίῃη, 
Απά {6}} ψ ιαῦ πον" Τὴν 5015 ἅγ6 Ὀδηΐῦ ἴο ἠο. 

ΜΕΒΒΕΝΘΈΗΝ ᾿ 
ΕοΥΡθαν ἐπα τοὶ. Πὰς λυ ᾿Εἰ5 νν 6 }} νυ ττἢ {Π66. Ι 

ΤΟΘΑΘΤᾺ ἰ 
Τοῦ συγ δὲ ΘΕ ΥηἸϑηρ 1 ολπ ποῖ [οΥθ θα ! 1210 

ΜΕΞΒΕΝΘΕΗ 
Ηον΄. ννου]άϑι ὑποὺ πον δ Πα Καον ἴῃ ν 9005 ἃγ6 δῖε ὃ 

ΧΟΘΑΒΤᾺ 
Υεα, Κπονν ἢ τπϊηρο το οοτπε 6 γν6}} Ὁ} γη6. 

ΜΕΞΒΒΕΝΘΈΗ 
Νον Ἰοὺ τὴϑ ρῸ : ἢν 505 ἢϊβ. Βε ποῃ μηδ [80 5, 

ΧΟΟΑΒΤᾺ 
Θότηθ 11] ποι ΠΙ ᾽ 5ὑ--ἰη ἀδΥ Κη 55 νοὶ! ϑϑ 1 ! 

ΜΕΒΒΕΝΘΈΗ 
Ι ψου]ὰ ποῖ ἐ6}} Πδ 6 δυνὴ] Ὀ]οηὺ ἢ σοοά. 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
Ἄ ΄ ΄ 2 ,ὕ Ἂ 52 2 ἣν μή γε φεύγων ἐκφύγῃς πρὸς αἰθέρα. 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
αἰαῖ: τί μ᾽ οὐκ εἴασας ἐξ εὐαγγέλου 
φήμης ἀπελθεῖν, ἀλλὰ μηνῦσαι κακά; 
τὼ παῖδε τὼ σὼ μέλλετον, τολμήματα 

1220 αἴσχιστα, χωρὶς μονομαχεῖν παντὸς στρατοῦ, 

λέξαντες ᾿Αργείοισι Καδμείοισί τε 
εἰς κοινὸν οἷον μήποτ᾽ “ὥφελον λόγον. 
᾿Ετεοκλέης δ᾽ ὑπῆρξ᾽ ἀπ᾽ ὀρθίου σταθεὶς 
πύργου, κελεύσας σῖγα κηρῦξαι στρατῷ" 
[ἔλεξε δ᾽. ὦ γῆς «Ἑλλάδος στρατηλάται] 
Δαναῶν ἀριστῆς, οἵπερ ἤλθετ᾽ ἐνθάδε, 
Κάδμου τε λαός, μήτε Πολυνείκους χάριν 
ψυχὰς ἀπεμπολᾶτε μήθ᾽ ἡμῶν ὕπερ. 
ἐγὼ γὰρ αὐτὸς τόνδε κίνδυνον μεθεὶς 

1280 μόνος συνάψω συγγόνῳ τὠμῷ μάχην": 

κἂν μὲν κτάνω τόνδ᾽, οἶκον οἰκήσω μόνος, 
ἡσσώμενος δὲ τῷδε παραδώσω μόνῳ. 
ὑμεῖς δ᾽ ἀγῶν᾽ ἀφέντες, ᾿Αργεῖοι, χθόνα 
νίσσεσθε, βίοτον μὴ λιπόντες ἐνθάδε, 
Σπαρτῶν τε λαὸς ἅλις ὅσος κεῖται νεκρός. 
τοσαῦτ᾽ ἔλεξε" σὸς δὲ Πολυνείκης γόνος 
ἐκ τάξεων ὦὥρουσε κἀπήνει λόγους. 
πάντες δ᾽ ἐπερρόθησαν ᾿Αργεῖοι τάδε 
Κάδμου τε λαὸς ὡς δίκαι᾽ ἡγούμενοι. 

1940 ἐπὶ τοῖσδε δ᾽ ἐσπείσαντο, κἀν μεταιχμίοις 
ὅρκους συνῆψαν ἐμμενεῖν στρατηλάται. 
ἤδη δ᾽ ἔκρυπτον σῶμα παγχάλκοις ὅπλοις 
δισσοὶ γέροντος Οἰδίπου νεανίαι" 
φίλοι δ᾽ ἐκόσμουν, τῆσδε μὲν πρόμον χθονὸς 
Σπαρτῶν ἀριστῆς, τὸν δὲ Δαναϊδῶν ἄκροι. 
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ΦΟΟΑΒΤᾺ 
Πὰς 584} τποι---οχοορὺ ἴὸ πδάνθη ποιὰ νην {ἢν 

ΠΙσ . 

ΜΕΒΒΕΝΟΘΈΗ 
ΑἸὰ5 ΕΓ ἢν οου]άεὺ ἔποῖ ἰοῦ τη ποὺ σῸ ἤθηο 6 
Αἴον σοοά ἐἰαάϊηρσβ, αὐ ννου]άςι παν ὑπὸ 1]: 
ΓῊν ἔννο 90η5 ῬΈΌΡΟΒΕ ϑηρὶο ἤρἢΐ, ἀρᾶγὲ 
Βγομ 4}1} ἐπ6 Ποβῖ---ἃ ἀδβρογαΐο ἀθθα οὗ 5ϑῆδμη ! 1290 
Τὸ Αὐρῖνοϑϑ ἅπα (ὐδάμηθδηβ ὁπ6 «πα ἃ]]} 
ΤῊον σρακὲ ὑπαὶ πο ἢ νουὰ Οαοα πεν Ππαᾶ Ἰεῖ 

ἀπ58]6 ! 
Ετζθοοοβ ἔγουη ἃ ἰοῦεν ἕονεὺ Ὀερδῃ--- 
Ηδνίηρ θα ΡαὈ] 158} ο΄ ποα ἴο ἐπε Ποεύ--- 
ΑΠπα αἱ : “0 Ραϊ]6-οῃϊοῖς οὐ Η6]]85-Ἰὰ πᾶ, 
ΤοΥας οὔ {πὸ Ἰδαπδδης γηο0 Ππανα ΠΙ ΠΟΥ ΘΟΙΉΘ, 
Απα Οδαμγβ᾽ ο]Κ-- ον ῬΟΪν πο οοβ᾽ σα κὸ 
5611 ποῦ γον ᾿ΐνθβ, ΠΟΥ 561} ἔῃ θη ἴῃ τὴν οδιι56. 
ΕῸΥ 1 την 56} ψ1}} ἔγες γοῖι οὔ {Π|Ξ Υβκ, 
᾿ΑΠηα ψἸΠ τὰν τοίη θυ στΆρΡΡ]6 ἀἴοπο ἴῃ ἤρῃϊξ.. 1230 
ΓΕῚ ον ἢΐπ, μηΐηθ ἢ8}}5 1 Πο]α ἁἴομε : 
Ο᾽ εὐῆσονι, 1 ν᾽ 6] τῃϑτὴ τ} ἴο ἢΐπη ἃ]0Π6. 
Αὐρῖνοβ, ἕο θαυ ὑΠ6 βσαρρΊ]θ, ἃπα γϑίι ἢ 
{πο γοῦν απ, ποῖ ᾿δανίηρ ΠΕΙῸ γι ᾿ἶνεϑ ; 
Ἀπαὰ οἵ ἴῃς ϑόνη βαῆϊος ὑΠε αἰγεδαν ἀεδα." 
ΤΠὰ5 5ρᾶκὸ με ; Ροϊνπεῖοεβ ἔθη, ἐν 50}, 
Τδαρὺ ἴτομ {Π6 γα ηΚ5, ἃπα ΠΑ ]]6α {Πς οΠμΑ]επρε- ογὰ : 
Απα ἃ}} {ῆ6 Ατγρῖνεβ βῃοιυζεα γεϑὰ ἴο {ῃϊ5, 
Απα (δαχηιβ᾽ [ΟἸΚ, ἃ5 τ]ρῆζΐθοιιβ ἴῃ ἐδ ῖν Ἔγ 65. 
Οπ {πμ65ε ἴδυτὴβ τη ἔμδν ἔσιοα, πα ἴῃ τηϊά-θραοα. 1240 
Π6 οἤϊεῖς ἴοοκ οαἴῃβ γμοσ εν ὑπεν που! ἀϊ46. 
ΤΉ θη ἀποϊθηὺ Οδαϊριιβ᾽ ἔννο 50ὴ5 βέγαισῃξνναν 
᾿Ὅδη οαβε {πεῖν θοα 65 ἴη 411-ὈΥΆ ΖΕ τηδ]], 
ΗοΙρεη οἵ ἤεπαᾶς ; Ὀν ΤΠαθδη Ἰογάς ἐπε Κίηρ 
Οὐ τῃϊς Ἰαπά, πα Ὀγν )απδδη οὨϊεῖς ἢἰς ὈγΟ ΠΟΥ. 

441 



1250 

1900 

448 

ΦΟΙΝΊΙΣΣΛΙ 

ἔσταν δὲ λαμπρώ, χρῶμά τ οὐκ ἠλλαξάτην 
μαργῶντ᾽ ἐπ᾽ ̓ ἀλλήλοισιν ἱέναι δόρυ. 
παρεξιόντες ὃ δ᾽ ἄλλος ἄλλοθεν φίλων 
λόγοισι θαρσύνοντες ἐξηύδων τάδε' 
Πολύνεικες, ἐν σοὶ Ζηνὸς ὀρθῶσαι βρέτας 
τρόπαιον ἔΆργει τ᾽ εὐκλεᾶ δοῦναι λόγον' 
᾿Ετεοκλέα δ᾽ αὖ' νῦν πόλεως ὑπερμαχεῖς, 
σὺ καλλίνικος γενόμενος σκήπτρων. κρατεῖς. 
τάδ᾽ ἠγόρευον παρακαλοῦντες εἰς μάχην. 
μώντεις δὲ μῆλ᾽ ἔσφαζον, ἐμπύρους τ᾿ ἀκμὰς 
ῥήξεις τ᾿ ἐνώμων, ὑγρότητ᾽ ἐναντίαν, 
ἄκραν τε λαμπάδ᾽, ἣ δυοῖν ὅρους ἔχει, 
νίκης τε σῆμα καὶ τὸ τῶν ἡσσωμένων. 
ἀλλ᾽ εἴ τιν᾽ ἀλκὴν ἢ σοφοὺς ἔχεις λόγους 
ἢ φίλτρ᾽ ἐπῳδῶν, στεῖχ᾽, ἐρήτυσον τέκνα 
δεινῆς ἁμίλλης, ὡς ὁ κίνδυνος μέγας" 

κἄπαθλα δεινὰ δάκρυά σοι γενήσεται 
δισσοῖν στερείσῃ τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ τέκνοιν. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
ὦ τέκνον, ἔξελθ᾽, ᾿Αντεγόνη, δόμων πάρος' 
οὐκ ἐν χορείαις οὐδὲ παρθενεύμασι 
νῦν σοι προχωρεῖ δαιμόνων κατάστασις, 
ἀλλ᾽ ἄνδρ᾽ ἀρίστω καὶ κασιγνήτω σέθεν 
εἰς θάνατον ἐ ἐκνεύοντε κωλῦσαί σε δεῖ 
ξὺν μητρὶ τῇ σῇ μὴ πρὸς ἀλλήλοιν θανεῖν. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
τίν᾽, ὦ τεκοῦσα μῆτερ, ἔκπληξιν νέαν 
φίλοις ἀυτεῖς τῶνδε δωμάτων πάρος ; 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
τ ΄ » “ ὑν Λ ὦ θύγατερ, ἔρρει σῶν κασιγνήτων βίος. 



ΤῊΒ ΡΗΘΕΝΊΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕῈΝΒ 

ΤΠ ετε σἱοοά {ὑπὸν ρ]δανηίηρ,. -πενε μαϊεά {πεῖν 
οἤθοκο,--- 

ἔλθοι ραμπεϊηρ αὐ Πἰ5 Τ06. τὸ ἐανὸ {ΠῚ Θρδαγ, 
Οπ {ῃϊς 546 πᾶ οἡ ἐπαΐ ὑπο ῖν ἔτος ἄγὸνν πἰσῃ, 
ὙΠ Πποαγξθηϊηρ ννογ5 ἔΠτι5 βρθακίηρ απο ἔῃ θτ ; 
“Τῆϊηο, ΡοΪν ποίοθϑ, ἰ5 1 ἴὸ βεῖ ἀρ 1950 
Δ δ αϑ᾽ ἰτορἢν-βἴδξαθ, ἀπά σῖνα ΑΥρὸς ἕαπηε ᾿ ; 
Τὸ Εἴεοοϊος..- “Ποῖ ἴον ΠΕΡ 5 ἀοςὶ ἤσῃε: 
Νονν ὑπ ρἢ, ἀπαὶ ἔθου ΠΟ] ᾽δὲ ΠΟΥ βοορῖγε ἕαςι,ἢ 
50 αἀἸὰ ὑπὸ ν ΠᾺ1] Ἐπ θην, πόσην {6 ἴὸ ἢρσΠΐ, 
Απα {πὸ ρυϊοβὺς 5]6νν {Π6 5Πδδ}ρ : ἤαμπηο- οησιια ὑπὲν 

τ Κορ, 
Απα ἤδλμηε-οἸ εἴς, ςἔδαιην γθὸκ πᾶ Ροά δῖ 11], 

ΤῊΣ ρΡοϊηϊοα ἤδλμηθ, νυν πο. παῖ ἐδ οϊςίοης ἔνναΐῃ, 
Βειϊοκοηϊηρ νἱοΐοῦν οὐ ον ἤγονν. 
ΠῚ ἀν μόνον ἔποῖ ᾿αϑὲ Οὐ Ομ ἶ πο νον 9, 
ΟΥ' 5Ρ6}} οἵ ἐμαντηβ, φρο, μἷποκ ἔποι θὰ. Κ Πν 5015 1900 
Βγοιι Πὰὺ ἀγεδα βυυε ἢ ΤῸν στ ὑπὸ Ρ6Υ1]} ἰδ ; 
Απα, ἴον ἀγϑδὰ σιθνάοῃ, [δ ὰ}5 5Π4}} "θὰ ἢν Ρουίίοη, 
ΠῚ ποῖ οἵ ἔννο βοὴ5 θὲ {π|5 ἐὰν θεγοανεά. [Εχ1. 

ΠΟΘΑΞΤᾺ 

δα ση τον Απεροπθ, οομπῈ ον ἢ {πὸ Ποιῖιβο ! 
Νὼὸ ἄδησθϑ, ποίζμεν τοῖς οὐ τηδϊά θη παπάς. 
Βεςθϑη {πδε ἴῃ {πὶ Πουῖ οὐ πΠδαν θη 5 ἀΟΟΠὴ : 
Βιυὲ Βοτοθβ ὑνναϊῃ, νϑὰ, Ὀγεϊἤγθη πηἴο {πδε. 
Νον ἀδαϊῃνναγα τϑο] την, ἸΠἢ τῃν τοῦπον τοι 
Μαβὶ Βο]α ἔγομι ἀνίηρ, δ Ὀν ΟΥΠΕΥ 5]811|. 

πίον ἈΝΤΙΘΟΝΕ. 
ἈΝΤΙΘΟΝΕ 

Μοῖπον ὑπαῦ θᾶγῈ τηθ, νυν ῃαὺ ἴσα σοὶ ΓΘΥΤΌΥΟΥν 1970 
Βείογε {πόθο ΠᾺ}}5 ἴο τῃγν {το πᾶς ευἰτενεβὶ ποι ἢ 

ΧΟΘΑΞΤᾺ 

᾿διρηζου, ἔν Ὀγοι π᾿ 5 ΠΠ δ 5 οοτηθ ἴο παιρΐ. 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
πῶς εἶπας; 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
. ,ὔ 7 : αἰχμὴν ἐς μίαν καθέστατον. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
Δ 9 , , , [ο] οἱ ᾽γώ, τί λέξεις, μῆτερ; 

ΙΟΚΑΣΤῊ 

οὐ φίλ᾽, ἀλλ᾽ ἕπου. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
ποῖ, παρθενῶνας ἐκλυιποῦσ᾽; 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
, 

ἀνὰ στρατόν. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
αἰδούμεθ᾽ ὄχλον. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
» } ᾽ ΄ Ν ΄ 

οὐκ ἐν αἰσχύνῃ τὰ σά. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
δράσω δὲ δὴ τί 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
, Ἅ » 

συγγόνων λύσεις ἔριν. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

τί δρῶσα, μῆτερ; 

ΙΟΚΑΣΤῊ 
ψ ἴω 

προσπίτνουσ᾽ ἐμοῦ μέτα. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
ς “ὋᾳἬ Ἁ μι ΄, 2 » 

ἡγοῦ σὺ πρὸς μεταίχμι, οὐ μελλητέον. 

ΙΟΚΑΣΤῊ 

1280 ἔπειγ᾽ ἔπευγε, θύγατερ’ ὡς ἢν μὲν φθάσω 

παῖδας πρὸ λόγχης, οὑμὸς ἐν φάει βίος: 
θανοῦσι δ᾽ αὐτοῖς συνθανοῦσα κείσομαι. 

450 



ΤῊἙΒ ΡΗΟΕΝΊΟΙΑΝ ΜΑΙΏΕΝΩ͂ 

ΑΝΤΊΘΟΟΝΕ 
Ηον σαγ᾽ θὲ ποι ἢ 

ΧΟΘΛΒΤΑᾺ 
Μεῖ {πὸν ἄγ [Ὸν οἰπρὶο ἤρῃε. 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ 
γοῈ ! ψΠὰὉ ψΠΠ 9ὰν ἢ 

ΟΘΑΒΤΑ 
Νασρ νυ ϑ]οοθηθ. ΕὌἸ]Ονν πη6. 

ΑΝΤΙΘΟΟΝΕ 
ὙΥ ΒΓ ιν, ΤτΡΌπι τα! 6 - ον ΕΥ̓ ἢ 

ΟΟΑΒΤᾺ 
ΤΠνοαρἢ {πὸ Πορί. 

ἈΝΤΙΟΟΝΕ 
Γ 9} υἴηκ ΤῸ {Ππγόηνς ! 

ΟΘΑΒΤΑ 

Νὼὺ {ἰπ|6ὸ ἴον τηοάθοῦν {Π|5 ! 

ἈΝΤΙΘΟΟΝΕ 
Ι- νῇ]αῦ ολη [ἰ αο Ὁ 

ΧΟΟΛΒΤᾺ 
Ραγὸ τπν θυ 6 η᾿ 5. 5016, 

ΑΝΤΙΘΟΝΕ 
Μοίμπον, Πού ὺν ἢ 

ΤΟΓΑΒΤᾺ 
ἘΔ} αὖ {ποῖ ἔδοῖ ἢ τη6. 

ΑΝΤΙΘΟΝΕ 

1,οδα ἴο {πὸ τά -ϑραοο Κα τηὰν ἴαγγν ποῦ. 

ϑΟΘΑΒΤᾺ 
Ηδβῖο, ἀδυρηξεν, παβῦθ : ον, τηᾶν 1 θα ΓΟΥΘ51Ὰ}} 1280 
Μν 50η5 εὐὰ ἢρῃάίηρ, Πρἢηΐ οὗ ΠΠ πὶ 15. τη 16 : 
ΠῚ πον θὲ ἀδαά, ἀεαά νυ τ! ἘΠ θυη υν1}} 1116. [Πτειρί. 
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1900 

1900 

1510 

ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

ΧΟΡΟΣ 

αἰαῖ αἰαῖ, στρ. 
τρομερὰν φρίκᾳ τρομερὰν φρέν᾽ ἔχω" 
διὰ σάρκα δ᾽ ἐμὰν 
ἔλεος ἔλεος ἔμολε ματέρος δειλαίας. 
δίδυμα τέκεα πότερος ἄρα πότερον αἱμάξει--- 
ἰώ μοι πόνων, 
ἰὼ Ζεῦ, ἰὼ γῶ ας 
ὁμογενῆ δέραν, ὁ ὁμογενῆ ψυχὰν 
δι᾿ ἀσπίδων, δι᾿ αἱμάτων; 
τάλαιν᾽ ἐγὼ τάλαινα, : 

πότερον ἄρα νέκυν ὀλόμενον ἀχήσω; 

φεῦ δᾶ φεῦ δᾶ, ἀντ. 
δίδυμοι θῆρες, φόνιαι ψυχαὶ 
δορὶ παλλόμεναι 
πέσεα πέσεα δάι᾽ αὐτίχ᾽ αἱμάξετον. 
τάλανες, ὅ τι ποτὲ μονομάχον ἐπὶ φρέν᾽ ἠλθέτην, 
βοᾷ βαρβάρῳ 
ἰαχὰν στενακτὰν 
μελομέναν νεκροῖς δάκρυσι θρηνήσω. 
σχεδὸν τύχα πέλας φόνου" 
κρινεῖ ξίφος! τὸ μέλλον. 
ἄποτμος ἄποτμος ὁ φόνος ἕνεκ᾽ ᾿Ερινύων. 

ἀλλὰ γὰρ Κρέοντα λεύσσω τόνδε δεῦρο συννεφῆ 
πρὸς δόμους στείχοντα, παύσω τοὺς παρεστῶτας 

γόους. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

Μ »: 7 ΄ 3.,..3 Ν Ἃ , 

οἴμοι, τί δράσω ; πότερ᾽ ἐμαυτὸν ἢ πόλιν 
στένω δακρύσας, ἣν πέριξ ἔχει νέφος 

1 ἩδγΔΠΠ : ἴον φάος οὗ ΜΩΝ, 
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ΤΗΕ ΡΗΟΕΝΊΟΙΑΝ ΜΑΙΕΝΒ 

ΠΗΟΕῦ5 
ΑἸὰ5 ἀπα αἷὰς ! (5ν.) 

Βηυἀἀεγίηρ, 5 ἀδυῖηρ ΠΟΥΤΟΥ οἵ 50} Πανὲ 1": 
ΤΗγοαρἢ {πὸ νεσν ἤθη οἵ τὸ μὰ585 

Οομραβϑίοη- ἢ γ}}}5 ἔου ἃ τοῦ ὺ ἴῃ τηΐϑοσν. [1|ε-- 
ἼΤνο 50η5---ΜΜΠ0, 5]αἴη οἵ {Π6 φέρον, ἴῃ Ὀ]Ϊοοα 5}4}} 

νῆοθ. Δηριθῃ), ἃπα αἀἰδηηὰν ! 

ζδυ5 !- ΒΆΣΤΗ !- ἴο γοιὶ ἢ ΡΓΆΥ "-- 1290 
ΜΉ Ηΐς ἐμγοαῖ ρίογοθα, Ηἰς Πξπ Ὀν ἃ Ὀγοῖπεν βρεά, 
Ηἰς 5ῃ1614 οἱ εἴς, ἀπᾶ ἢϊς Ὀοοα Ὀν ἃ Ὀγοῖπευ 5ῃ δ ἢ 

δ οε᾽ 5 πὸ ἃπᾷ ν6]]--ἦὰν ! 
ΕῸΣ νοι 5Π4}} 1 ΡΠ 1 Ὸ τὴν νοΐϊοα ἴο νυ δ}]} Πΐμπ ἀθδά ἢ 

Ο ᾿ἰαηὰᾶ, Ὁ ᾿ἰαπά ! (Δ4ηι.} 
Το ἀνθ ηίηρ θϑαβῖς, ὕννο 5ρ101Ὁ5 Οἵ τη γάΘσοι5 πηοοά, 

Π ἀπὸ Ὀαυ!]6-Ἰϑὲ φαϊνουῖηρ ὑπ ν βἰδηα ; 
Βυΐ ὈγοΐΠΕΥ 584] ςοοὺπ ἴὰν Ὀγοί ΠΟΥ ἴον ἴπ Πϊς Ὀ]οοά ! 
γυγείςμεβ, ἐμαὶ Ἔνεὺ ὁπ. ἀπε] θεπὶ πον σἵοοά! 1300 

ΜΉ ννᾺ1} οὗ αἰΐθη τοπρὶια 
5)4}} τὴν υυνἹ]ὰ αἰσρα θὲ βιιηρ, 

Τϑατς ἔου {πε ἀδαά, ἀπά Ἰαπιθπξαξίομ 5 ΟΥν. 
Βαΐε ργεββεῖἢ ΠΆΓΟΥ, ΤΠ ΓΘΥ 15 Παγὰ Ὀν, 

Ιπ {πὲ ἌΜΜΕΣ θα]απος Πππρ’ --- 
Ουγϑὲ 5] σηξον, οαγβῦ, {Π6 νουκ οἵ Ν εηρϑαποο-ἀδβίϊην! 

Ηδ. ᾿ἐἰ5 Οσθοι 1 6 Πο]α, ἐπαΐ ΠΙ ΠΘσννασα ἢ οἹοπ δα 
γον [θὰ πονν. 

Ηκϑίείῃ ἴο ὑπὸ ρᾷϊαοθ. [1 1} Πα ἐπ νγᾺ}} θριιη 

πίθου σΒΈΟΝ, ητἢ ΛΥΤΕΝΘΑΝΤΒ ῥεαγίησ ἰδ ῥοάῃ οὐ 
ΜΕΝΟΕΟΕῦΞ 

ΘΒΕΟΝ 
ΥΠαῦ 514} 4ο}: ' δερίπρ' 5Π4}} βθειποὰῃ 
Μνυβεῖ, οσῦ ΤΠΈΡθῈ 5. γΠομ 580} ἃ οι ΟἾΕΓΡΆ}]5 

ΠΣ Ψ.Ὸ 510 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

τοιοῦτον ὥστε δι’ ᾿Αχέροντος ἱέναι; . 
ἐμός τε γὰρ παῖς γῆς ὄλωλ᾽ ὑπερθανών, 
τοὔνομα λαβὼν γενναῖον, ἀνιαρὸν δ᾽ ἐμοί: 
ὃν ἄρτι κρημνῶν ἐκ δρακοντείων ἑλὼν 
αὐτοσφαγῆ δύστηνος ἐκόμισ᾽ ἐν χεροῖν, 
βοᾷ δὲ δῶμα πᾶν" ἐγὼ δ᾽ ἥκω μετὰ 
γέρων ἀδελφὴν γραῖαν ᾿Ἰοκάστην, ὅπως 
λούσῃ “προθῆταί π᾿ οὐκέτ᾽ ὄντα παῖδ᾽ ἐμόν. 

1320 τοῖς γὰρ θανοῦσι χρὴ τὸν οὐ τεθνηκότα 
τιμὰς διδόντα χθόνιον εὐσεβεῖν θεόν. 

ΧΟΡΟΣ 
βέβηκ᾽ ἀδελφὴ σή, Κρέων, ἔξω δόμων 
κόρη τε μητρὸς ᾿Αντιγόνη κοινῷ ποδί. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
“ ᾽ Ἁ , ψ ᾿ ΄ ποῖ κἀπὶ ποίαν συμφοράν; σήμαινέ μοι. 

ΧΟΡΟΣ 
» »- “ , Ν ἤκουσε τέκνα μονομάχῳ μέλλειν δορὶ 
εἰς ἀσπίδ᾽ ἥξειν βασιλικῶν δόμων ὕπερ. 

ΚΡΕΩΝ 
ον 7 4 Ν » ΄ ᾽ “- πῶς φής; νέκυν τοι παιδὸς ἀγαπάζων ἐμοῦ 

᾽ Η "Ὁ αὶ “ ᾿ χοῦα »“ὧΔλ 
οὐκ εἰς τόδ᾽ ἦλθον ὥστε καὶ τάδ᾽ εἰδέναι. 

ΧΟΡΟΣ 
» 3 Μἷ Ν ᾿ 7 7, 

ἀλλ᾿ οἴχεται μὲν σὴ κασιγνήτη πάλαι" 
“ 3. 5 “- Ν Ν “ » 

1380 δοκῶ δ᾽ ἀγῶνα τὸν περὶ ψυχῆς, Κρέον, 
ἤδη πεπρᾶχθαι παισὶ τοῖσιν Οἰδίπου. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 
οἴμοι, τὸ μὲν σημεῖον εἰσορῶ τόδε, 
σκυθρωπὸν ὁ ὄμμα καὶ πρόσωπον ἀγγέλου 
στείχοντος, ὃς πᾶν ἀγγελεῖ τὸ δρώμενον. 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
5 Ψ» 5 ’ γ᾿. 5 Υ ἴω Ἃ , Γ 

ὦ τάλας ἐγώ, τίν᾽ εἴπω μῦθον ἢ τίνας γόους ; 
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ΤῊΗΕ ΡΗΟΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΕΝΕ 

Ας Ἱπγοιρὴ {πὲ ρ]οοιη οὐ Ἀσμθγοι ἀν] 5 ΠΘῚ πονῦ ἢ 
Τ)εδα ἴ5 τὰν 580η} Ηδε ἀϊεα ἴον απ υ]απά, 
ὙΥΙηπΐπρ ἃ ρ]ογίοιι5. πᾶπηθ, θὰὉ ννοῈ ΤῸ Π16. 
Ηΐ ἔγοι {πε γάρ 5 οὐὰρθ Βα πον 1 οαπρἢς 
61 Ἐ 5] αἴη, ἀπα ννοθ ἢν θαγὸ ΠῚΠῚ ἴπ ΤῊ] ἉΤΊ5. 
Μν ψῃο]6 Πποιιδὸ νγαῖϊς. [ῸΣ τὴν 5 βῇθιυ. ΘΟ ΠΕ, 
οςαβῖα,---οομηθ, {πὸ ο]α ἴο 566 κ {πὲ ο]α.--- 
Τὸ θάτῃ6 ἀπα ἰὰν οὐ {ΠΠ|5 ΠῸ ΠΟΥ ΤῊΥ 50}. 
ΕῸΣ ἢδ ψγπηοὸ παῖῃ ποῖ αϊδα τηϊϑὺ ΓΕν Πα 1320 

ΤῊΣ Νείπεῖ- ρος Ὀν Ποπουσίηρ {Π6 ἀδδα. 

ΓΗΟΘΗῦΒ 

Οοπε ἰ5 ἐῃν 5ἰϑῖθν, σθοι, ἔογῈ ἢ {πε Ποῖ :; 
Απάᾶ νπἢ πε ψνεπὺ Ποὺ οἢ]ἃ Απεϊρομηε. 

ΘΗΈΟΝ 
πεν ἢ-- Ὁ ψν Παΐ τβοῆαποε ἢ [6 Ιαγα ἴο 116. 

ΓΗΟΕΒ 
ΤῊΘ ρυγροβε οὗ Ποὺ βοὸπ5 5Π6 Πϑαγά, ἴο ἢρῃΐ 
ἴῃ 5ῃρ]ε σομηθραΐ ἔου {πῸ τον] Π4]]5. 

ΠΗΕΟΝ 
Ηον Ξανεβὺ ὑπο ἢ [.0, ᾿θ πα ΐπρ' τὴν 505 ΘΟΥ̓56, 
Ι οατηε ποὺ ἴὸ ἐπε Κπον]εάρε οἵ {Π15 ἀδεα, 

ΓΗΟΘΕυΞ 
Υεα, πεηςοα ἔῃ ν δἰϑῖεν ραγίθα Ἰοηρ᾽ ἈΡΌΠΕ : 
Απα {παΐ ἀθαιῃ-οσιροΊθ, ΟΥ̓ ΟΠ, ΠΟΥ, ΤΠ] ΘΘΘΘΙΉ5, 1330 
[5 ἐπάεα ᾿ἐνιχὶ {πε ϑοη5 οἵ Οδβαϊρα5. 

ΘΒΕΟΝ 
ἈΠ πε! ἃ ἴοΚεη γΟΠ 6. 60 1 566. 
ΤῊε Ἰον]εβθ5 γε ἀπά ἔμοε οἵ ὁ δ γῆ ΘΟ Π165 
Α ὙποββθηροΥ, ἴο [611 411] ΠΟΥΤΌΥΒ ἀ0Π6, 

1 πίον ΜΕΒΒΕΝΟΈΕΗ. 
ΜΕΞΒΕΝΘΈΝ 

Υγοε ἰβ τπὸ  πυΠαΐ σἴονν οἂπ 1 ἐ6}]. οὐ αὐτοῦ Του ἢ νυ Πὰΐ ' 
ψγὰ 1] ἢ ᾿ ' 
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1350 

ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

ΚΡΕΩ͂Ν 
3 ἐ }] 5 : , , » 

οἰχόμεσθ᾽' οὐκ εὐπροσώποις φροιμίοις ἄρχει 
λόγου. 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
3 7 - » “- Ἕ Ἷ , ΄ 

ὦ τάλας, δισσῶς ἀυτῶ: μεγάλα γὰρ φέρω κακά. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
, 

πρὸς πεπραγμένοισιν ἄλλοις πήμασιν; λέγεις 
δὲ τί; 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
οὐκέτ᾽ εἰσὶ σῆς ἀδελφῆς παῖδες ἐν φάει, ἸΚρέον. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
αἰαῖ. : 
μεγάλα μοι θροεῖς πάθεα καὶ πόλει. 
3 , 9“ ΄ ᾽ 5.7 ΄ὕ ὦ δώματ᾽ εἰσηκούσατ᾽ Οἰδίπου τάδε 
παίδων ὁμοίαις συμφοραῖς ὁὀλωλότων ; 

ΧΟΡΟΣ 
ὥστ᾽ ἂν ΜΡ 5: γ᾽, εἰ φρονοῦντ᾽ ἐτύγχανεν. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
οἴμοι ξυμφορᾶς βαρυποτμωτάτας, 
οἴμοι κακῶν δύστηνος" ὦ τάλας ἐγώ. 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
. Ν Ν Ν 7 , » ) Α 7 

εἰ καὶ τὰ πρὸς τούὐτοισί γ᾽ εἰδείης κακά. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
Ν “ , ΦῸΝ “ ΄ 

καὶ πῶς γένοιτ᾽ ἂν τῶνδε δυσποτμώτερα; 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

τέθνηκ᾽ ἀδελφὴ σὴ δυοῖν παίδοιν μέτα. 

ΧΟΡΟΣ 
» , »ἡ » ὔ 

ἀνάγετ᾽ ἀνάγετε κωκυτόν, 
ἐπὶ κάρα τε λευκοπήχεις κτύπους χεροῖν. 
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ΘΗΈΟΝ 
Αἢ, ἀπάοπε ἢ ὙΠ πὸ ἔαϊγ-ϑθθυΐπρ ργ 6 που θὲ- 

σἰπη δῦ ἢν ἴα ]6. 
ΜΕΞΒΕΝΘΈΗΝ 

γγοε ! Αραΐπ 1 οὖν ἴδ, ἴογ 1 ὑγηρ ἃ Ὀυγάε. οἵ 
ἀἰβηηαν -- 

ΟΒΕΟΝ 
Ηεαρεά ἀρομ ΘΑ Ἰ 65. ἰσοδαν ψτοῦρσῃξ ἢ Ὁ παῖ 

νου ]άςι ἐποιῖι σὰν ἢ 

ΜΕΞΒΕΝΘΈΗΝ 
Οτθομ, ἔμοβα ἴῃ ν οἰβῦθυ᾽ 5 50Πη5 Ὀ6 ΠΟ] πὸ ποτὰ ἐπε Ἰρἢῃς | 

οὗ ἀᾶν. 
ΓΗΕΈΟΝ 

ΑἸαὰς ! 1340 

ΤΟΥ] 6 ΠΠ]ς ΓῸΓ πὸ πα ἴον ΤΠοΡος ἀοςὶ ἐμποιῖῖι {6]]--- 
Ο Π4}}]ς οἵ Οεαΐριβ, πᾶνε νὰ ἤδαγὰ {ῃϊς ἢ- 
1)οϑὺ {6}} οἵ βοπ5 παὺ ὈγῪ οπὲ ἄοομῃ Πᾶνε αϊεα ! 

ΓΗΟΘΕῦΚ 
ΤἬΕΙΓ νοσν νν 8115 πὶ σἢ ὑγθ ρ, οου]α ἔπον θὰϊ Κπονν. 

ΓΗΕΟΝ 
Ἁγ οε᾽ 5 πιὸ. {πε αἰβαβίου, ἤδη ἔαϊε᾽ 5 βίτο Κα ἤπϑάνὴ]ν {6 ]} ! 
γοε [ῸΓ τὴν βούσονβ' ΑΠ ἀππᾶρρν [! 

ΜΕΞΒΕΝΘΈΗ 
ΑἩ, αἀϊαάςῦ ποὺ Κπονν ὑπ αν] τοῦς ἐπα ἐμ 56! 

ΓΗΕΟΝ 

ΥΠδαΐ ὄπ 6 ΤῈ οὩἸδμϊξζοιις ἔπ π ἔῃ θϑο ἢ 

ΜΕΞΒΕΝΘΈΗΝ 

1)6δα ἰ5 ἐῆν εἰβίενι- θα ἢ ΠῚ ἔν 5015. 

σηοαῦξ 
ὉΡΓαΐβα, ἀργαῖβα ἐπε Ἰαπηθηξα! !οη- γα η, 1350 
Τόν οα {πε ποδᾷ ᾿Ἰεἰ ον 5 οἵ νυ ϊζε πα πα5 γαΐπ ! 
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ΚΡΕΩ͂Ν 
ὦ τλῆμον, οἷον τέρμον᾽, ᾿Ιοκάστη, βίου 
γάμων τε τῶν σῶν Σφιγγὸς αἰνιγμοῖς ἔτλης. 
πῶς καὶ πέπρακται διπτύχων παίδων φόνος 
ἀρᾶς τ᾽ ἀγώνισμ᾽ Οἰδίπου ; σήμαινέ μοι. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
τὰ μὲν πρὸ πύργων εὐτυχήματα χθονὸς 
οἶσθ᾽. οὐ μακρὰν γὰρ τειχέων περιπτυχαί. 
[ὥστ᾽ οὐχ ἅπαντά σ ᾿ εἰδέναι τὰ δρώμενα. Ἶ 
ἐπεὶ δὲ χαλκέοις σῶμ᾽ ἐκοσμήσανθ᾽ ὅπλοις 
οἱ τοῦ γέροντος Οἰδίπου νεανίαι, 
ἔστησαν ἐλθόντ᾽ εἰς μέσον μεταίχμιον 
ἰδισσὼ στρατηγὼ καὶ διπλὼ στρατηλάτα] 
ὡς εἰς ἀπένα μονομάχου τ᾿ ἀλκὴν δορός. 
βλέψας δ᾽ ἐς [Ἄργος ἧ ἧκε Πολυνείκης ἀράς" 
ὦ πότνι᾽ ἽΗρα, σὸς γάρ εἰμ᾽, ἐπεὶ γώμοις 
ἔζευξ᾽ ᾿Αδράστου παῖδα καὶ ναίω χθόνα, 
δός μοι κτανεῖν ἀδελφόν, ἀντήρη δ᾽ ἐμὴν 
καθαιματῶσαι δεξιὰν νικηφόρον" 
[αἴσχιστον αἰτῶν στέφανον, ὁμογενῇ κτανεῖν. 
πολλοῖς δ᾽ ἐπῇει δάκρυα τῆς τύχης ὅση, 

κἄβλεψαν ἀλλήλοισι διαδόντες κόρας. 
᾿Ἐπτεοκλέης δὲ Παλλάδος χρυσάσπιδος 
βλέψας πρὸς οἶκον ηὔξατ᾽. ὦ Διὸς κόρη, 
δὸς ἐ ἔγχος ἡμῖν καλλίνικον ἐκ χερὸς 
εἰς στέρν᾽ ἀδελφοῦ τῆσδ᾽ ἀπ᾽ ὠλένης βαλεῖν, 

κτανεῖν θ᾽ ὃς ἦλθε πατρίδα πορθήσων ἐμήν. 
ἐπεὶ δ᾽ ἀφείθη πυρσὸς ὡς Τυρσηνικῆς 
σάλπιγγος ἠχή, σῆμα φοινίου μάχης, 
ἤξαν δρόμημα δεινὸν ἀλλήλοις ἔπι: 
κάπροι δ᾽ ὅπως θήγοντες ἀγρίαν γένυν 
ξυνῆψων, ἀφρῷ διάβροχοι γενειάδας" 



ΤΗΒ ΡΗΘΟΕΝΙΟΙΆΝ ΜΑΙ ῈΝΒ 

ΘΠΕΈΟΝ 
Ηδλρ]655 ψοοαϑῖα, ν᾽ Παΐ ἀἢ ἐπα οὗ ᾿1ε 
Απά πιαυτίαρε παϑὲ ποι ργονϑα {πε ρῃϊη χ᾽ 5 τί η]ε ! 
Ηονν οἄτηε ἴο μᾶ55 πὸ ἀξαΐῃ οὗ ΠΕῚ ὕννο 5015, 
ΤῊε οἰγίέε, οὗ Οεαλριβ᾽ οαγθο {παῦ οαπηὸ ἢ---ἀθοΪαγε. 

ΜΕΒΒΕΝΘΈΗΝ 
Τῆς απ 5 ἔα: ἔοσγξιθ ἰπ ΠΕῚ ἔοννευθ ἀεί ης Ε 
ΤΠοιῖι πον δὲ : {πὸ σιν] Πρ νν4}}5 θῈ. ποῖ 50 [Ὁ 1 
Βιυῖ ὑπαὺ ἔποιι ππὰνεϑὺ Κποὸνν νι παῦε ΕΥ 15. ἀ0πε6. 
Νον γΠΘη ἴῃ ὈΓΆΖΘη πγ8}} {πον Παα οἷα {πεῖν Πἰπη)5, 
ΤΉο56 Ρυης 65, 50η5 οἵ ἀποϊθηΐ Οεαΐρα5, 1300 
[Ι͂πἴὸ {πὸ τηϊά-9ραοο ννεπὲ πον ἔστ ἢ πα βἴοοα, 
ΤἼοβε ΟΠ! ιαϊης ἔννο, ἔμοςε θαι] 6- ἰδ άθυς ἔνναΐῃ, 
ἂς ἴογῪ πε σγάρρ]ε πα εἰσε οὗ οἴηρσ)ε ἤρπῃί. 

ΤἬεπ, σαζίηρ ΑΥΡΌΒ- γα, ΡοΟΪνπεῖοοβ ργανεά: 
 Θύθοη Ηεγα, --Υ {Π|πὸ ἅτ [ οἴποε 1 ννεα 
Αἀγαβίιϑ᾽ Π114, ἀπ ἀννε}} τ Πΐη τῆν Ἰαπά.--- 
Οτδηὺ τὲ ἴο 5΄αν τὴν Ὀγοΐπευ, ἃπα ἴο οἴδὶπ ἢ 
Μν νυγηρ παπα υντἢ Ὀ]οοα οὗ νϊεῖονν !᾿--᾿ 
Αϑβκίηρ ἃ ογοόοννη οὗ 5ῃδηηθ, ἴο σαν ἃ ὈγοΐΠ ΕΓ. 
ΤοαΥ5 ϑρυάηρ ἔγου τηᾶην Δ Ἔν αὐ ὑπαὶ ἀγεδα ἴαϊεα, 1370 
Απα 686 οὐ οπεὺ αἸὰ τηξϑῃ ΙΟῸΟΚ ἀϑκάησε. 
Βαυΐ απΐο σο] ἀξ η- 916] 46 ΡΑ]]ὰ ς᾽ ἔλπα 
Εζεοοϊεβ Ἰοοϊκεα, ἀπὰ ρῥγανεα : “ )δυρῆτζεν οἵ Ζειι5. 
Οταπὶ ἐπαὺ ἔπε οΟΠ ΘΟ Πρ 5Ρ6 Δ}, οὗ τηΐπε Παηα 5ρεα, 
Υεα, Ἔγομ ἢ 15 Δ. ΠῚ, την 51ηἶζ6 τὴν Ὀγος ΠΥ 5 Ὀγεαβῖ, 
Απά 5]1Ὧν Πΐτη γῆ Παΐῃ οομπηα ἴο νναϑῖε τὴν ἰα πα "Ὁ 

ΤΉδη, νη θη ἐπε Τ ἀβοὰπ ἔγιιπη)», Κα δἰ ρηα]-[ογ ἢ, 
ἤδηρ ον ἢ πὸ τόκα οὗ ἔπε Ὀοοάν ἔγαν, 
ΕΟΥ  ἀαγίοα ἐλθῇ αὐ οὐ ῈΥ ἴῃ ἐουυ 0} στ 5} : 

Απα, κὲ ψ η]α θοᾶτα ἐπαῖ νι ποὺ {πὸ απο] 55 ἔπ, 1380 
ΟἸΑ5 δα πον, ἔθαπη- ἤλκας θεβϑ αν εσίηρ ἐπεῖν θεαγάς. 
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ἧἦσσον δὲ λόγχαις" ἀλλ᾽ ὑφίξανον κύκλοις, 
ὅπως σίδηρος ἐξολισθάνοι μάτην. 
εἰ δ᾽ ὄμμ᾽ ὑπερσχὸν ἔτνος ἅτερος μάθοι, 
λόγχην ἐνώμα, στόματι προφθῆναι θέλων. 
ἀλλ᾽ εὖ προσῆγον ἀσπίδων κεγχρώμασιν 
ὀφθαλμόν, ἀργὸν ὥστε γίγνεσθαι δόρυ. 
πᾶσιν δὲ τοῖς ὁρῶσιν ἐστάλασσ᾽ ἱδρὼς 
ἢ τοῖσι δρῶσι, διὰ φίλων ὀρρωδίαν. 
᾿Βτεοκλέης δὲ ποδὶ μεταψαίρων πέτρον 
ἴχνους ὑπόδρομον, κῶλον ἐκτὸς ἀσπίδος 
τίθησι: Πολυνείκης δ᾽ ἀπήντησεν δορί, 
πληγὴν σιδήρῳ παραδοθεῖσαν εἰσιδών, 
κνήμης τε διεπέρασεν ᾿Αργεῖον δόρυ' 
στρατὸς δ᾽ ἀνηλάλαξε Δαναϊδῶν ἅπας. 
κἀν τῷδε μόχθῳ γυμνὸν ὧμον εἰσιδὼν 
ὁ πρόσθε τρωθεὶς στέρνα Πολυνείκους βίᾳ 
διῆκε λόγχην, κἀπέδωκεν ἡδονὰς 
Κάδμου πολίταις, ἀπὸ δ᾽ ἔθραυσ᾽ ἄκρον δόρυ. 
εἰς δ᾽ “ἄπορον ἥκων δορὸς ἐ ἐπὶ σκέλος πάλιν 
χωρεῖ, λαβὼν δ᾽ ἀφῆκε μάρμαρον πέτρον, 
μέσον δ᾽ ἄκοντ᾽ ἔθραυσεν" ἐξὶ ἴσου δ᾽ "Δρῆς 
ἣν, κάμακος ἀμφοῖν χεῖρ᾽ ἀπεστερημένοιν. 
ἔνθεν δὲ κώπας ἁρπάσαντε φασγάνων 
ἐς ταὐτὸν ἧκον, συμβαλόντε δ᾽ ἀσπίδας 
πολὺν ταραγμὸν ἀμφιβάντ᾽ εἶχον μάχης. 
καί πῶς νοήσας ᾿Βτεοκλῆς τὸ Θεσσαλὸν 

εἰσήγαγεν σόφισμ᾽ ὁμιλίᾳ χθονός" 
ἐξαλλαγεὶς “γὰρ τοῦ παρεστῶτος πόνου, 
λαίὸν μὲν εἰς τοὔπισθεν ἀμφέρει πόδα, 
πρόσω τὰ κοῖλα γαστρὸς εὐλαβούμενος" 
προβὰς δὲ κῶλον δεξιὸν δι᾿ ὀμφαλοῦ 
καθῆκεν ἔγχος σφονδύλοις τ᾽ ἐνήρμοσεν, 



ΤῊΒ ΡΗΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΘΕΝΒ 

ὙΠ σρθανθ πεν Ἰυπρεά ; γεῖ ογουομεα με πα ἐΠπεὶν 
5Π16]6ς, 

Πα 50 {πὸ οἴθεὶ νἰρη! θοο 655 σαποο ἀϑῖα6. 
Απά, 1 ὁπ βὰν [Ὁ 6 ̓ 5. δν ὸ ΡΘΟΥ οἷο πε ἴατρε, 
Αννα {πγυιϑὺ πδ, ἕαη τὸ ὀνουγθδοῦ ἢϊδ ἔθ ποθ. 
Υεῦ οαπηϊηρὴν ὑΠγοιρἢ ὄνοϊεῖς οὗ {πεῖν Θἢ 6] ας 
ΤΠὸν ρ]απορα, ὑπαὶ παιιρ ἀνν ἢ] 6 ὑπ 5ρθὰγ Δομίενεά, 
ὙΥΏ1|6 τοσὸ ἔγοιη 41} θῈ πο] δὺς ἐκ] αὶ οννθαῦ, 
ΟΥ̓ ἔδαν ἴον ἤἸθπ 5, πὰ ἔγομ. ὅΠ6 ΟΠ τ θ᾽ ο᾽ 56 1ν 65. 
Βυῖ Εξεϑοο!θβ, ΘΡρα Πρ θ᾽ δ ἃ βἴοπα 1390 
“Παΐ γο] δα Ρεπθαῦῃ ἢἰς ἐγοαα, νυ ποι Πὶς ΘΠ] 6] 4 
ΘΠονν δα ρἸ πη ρ56 οἵ ὉΠ 6} 655 ἢ}. ΡΟΙγπεῖοο5 απρεά, 
Μανκίηρ {πὸ οἴγοκο 50 οἴογεα ἴο πὸ ἴδε]; 
Απα τπγοὰρ {6 ΘΠληΚ Οἴδαν ρμαβοθα ἔπε Αυρῖνο ἰάποο. 
Τουα οἰ θενὰ {πὸ γΠΟ]6 ἀὐγὰν οἵ Πα Παιιθ᾽ 5015. 

Βυΐ [5 ἔοθ᾽ 5 5Βῃοι ] ἀον Ὀν παῖ ἐόντε θαγεα 
6 πο Κϑη πᾶν κοα, πα ΡΟΪν εἰ οβ᾽ Ὀτοαςί 
Ρίεγοεα ΜΙ ἃ οἔγοπρ σρθαν ΤΠγασῦ, ἀπ σάν ὈΔΟΚ] 1ὸν 
Το (ὑδάνηιϑ᾽ [ΟἸΚ ; νεῦ Ῥγάκὸ Πϊς βρϑαν- πεδα 5Πογέ. 
50, Πῖ5 ἰᾶῆςα Ἰοσὲ, βὰοκ [6}} πὲ 5ῖ8ε 0 Ὀγ βἴερ, 1400 
Ουρι Ὁ} ἃ τυρρεὰ ΤῸΘΚ, ἃηα 5ρεὰ [5 ἢἸρἢϊ, 
σα ρρίηρ εἶς δ᾽ 5 βρϑὰν ὑπυνασῖ, Νοὸν ννὰ5 ἐπε ἔγαν 
αμα!ὶ, βίπηοο οἰ υ 5. Πα Πα ννὰβ 5ρθασ- θΕγ  . 
ὙΠογθροη 5παίοῃθα ὑπὸ ν ἀὐ {πεῖν ΓΑ] οι - Π]] ς, 
ΟἸοβοά, οἰ βῃΐπρ' 5 16]4ς, ἀπά, ἐγανεγοίηρ' ἴὸ ἀπα ἴτο, 
Μαάε τὰρσὲ {πὸ βἴουτην οἷληροῦν οἵ {Π6 Ἥρ!ι. 
Βαυξ, μανίην ᾿δαντὶ [δ νι ϑιεπρ ΤΉΘΒΒΑΙΥ, 
Ἐπ εοοῖοα 564 {Π6 πουξ ΠΥ ὙγΑΥΥΟ 5 ἔεϊηξ : 
Βὸν, ἔγουη Π6 Ἰηβζαπὸ σ Άθ0]ε ΒΡ ρΊηρ ΟἸΘΑΥ, 
Βδοκ οἱ ἢϊς ᾿ο ἔοοῦ, θα κυ ατα 511], Π 6 ϑἰηκϑ, 1410 
γναϊοβίηρ ὑπ ψνἢ1]}6 ἢ ἔρθ᾽ 5 νναἰβῇ : ᾿Ἰδαρίηρ ἔῃ θη, 
Τὴ τὶρηὺ ἔθου ἐογειηοβῦ, τπτοὰρ ἢ ἐπε πᾶνε] Ρ]απρεά 
5 5, ἅπαὰ ᾿ὑνιχὶ {πὸ ορίηθ- θομῈ5. ννεάσεα ἐπε 

Ροϊηΐ. 
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ὁμοῦ δὲ κάμψας πλευρὰ καὶ νηδὺν τάλας 
σὺν αἱματηραῖς σταγόσι "Πολυνείκης πίτνει. 
ὁ δ᾽, ὡς κρατῶν δὴ καὶ νενικηκὼς μάχῃ, 
ξίφος δικὼν εἰς γαῖαν ἐσκύλευέ νιν, 
τὸν νοῦν πρὸς αὑτὸν οὐκ ἔχων, ἐκεῖσε δέ’ 
ὃ καί νιν ἔσφηλ᾽ - ἔτι γὰρ ἐμπνέων βραχύ, 
σώζων σίδηρον ἐ ἐν λυγρῷ πεσήματι, 
μόλις μέν, ἐξέτεινε δ᾽ εἰς ἧπαρ ξίφος 
᾿Ετεοκλέους ὁ πρόσθε Ἰ]ολυνείκης πεσών. 
γαῖαν δ᾽ ὀδὰξ ἑλόντες ἀλλήλων πέλας 
πίπτουσιν ἄμφω κοὐ διώρισαν κράτος. 

ΧΟΡΟΣ 
φεῦ φεῦ, κακῶν σῶν, Οἰδίπου, σ᾽ ὅσων στένω" 

τὰς σὰς δ᾽ ἀρὰς ἔοικεν ἐκπλῆσαι θεός. 
ΑΓΓΕΛΟΣ 

ἄκουε δή, νυν καὶ τὰ πρὸς τούτοις κακά. 
ὡς γὰρ τέκνω πεσόντ᾽ ἐλειπέτην ῥίον, 
ἐν τῷδε μήτηρ ἡ τάλαινα προσπίτνει 
σὺν παρθένῳ τε καὶ προθυμίᾳ ποδός. 
τετρωμένους δ᾽ ἰδοῦσα καιρίους σφαγὰς 
ὠμωξεν: ὦ τέκν᾽, ὑστέρα βοηδρόμος 
πάρειμι. προσπίτνουσα δ᾽ ἐν μέρει τέκνα 
ἔκλαι᾽, ἐθρήνει τὸν πολὺν μάτην πόνον 
στένουσ᾽, ἀδελφή θ᾽ ἡ παρασπίζουσ᾽ ὁμοῦ: 
ὧ ἘΚΉΠ ΤΣ μητρός, ὦ γάμους ἐμοὺς 
προδόντ᾽ ἀδελφὼ φιλτάτω. στέρνων δ᾽ ἄπο 
φύσημ᾽ ἀνεὶς δύσθνητον ᾿Ετεοκλῆς ἄναξ 
ἤκουσε μητρός, κἀπιθεὶς ὑ ὑγρὰν χέρα 
φωνὴν μὲν οὐκ ἀφῆκεν, ὀμμάτων δ᾽ ἄπο 
προσεῖπε δακρύοις, ὥστε σημῆναι φίλα. 
ὁ δ᾽ ἦν ἔτ᾽ ἔμπνους, πρὸς κασιγνήτην δ᾽ ἰδὼν 
γραῖάν τε μητέρ᾽ εἶπε ἸΤολυνείκης τάδε" 



ΤῊΗΒ ΡΗΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΤΙΌΕΝΒ 

Το, το ἀπ ΡῈ Π ν ἱπαγο δα ἴῃ ἀπ ρι 5}: -[ἢγοε, 
ἔονη. σαϊηίηρ; Βοος. σοιΐα, ΟΙγ οἰ δ 5. [Ἀ}]-. 
Οὐ Κίηρ, ἃ5. νἱοῖον, νυϊπμον οὔ τς ἤρ]ν, 
(ἰἀϑεϊηρ Πἷς συνον ον, [6}} τὸ 5ρο πη ρ πη, 
Ἡδεαϊηρ θυ Πα, ποὺ γθοκίηρ ἢἶς οὐ ΤἹΒΚ ; 
Ὡς ἢ ὕμππηρ; απ 14 τη. Εαϊπεϊν θγθατ ηρ νοΐ, 
5111 σγαβρίπρ ἢ ἢΪθ. σ ΘΝ ΟΣ 5 (Ἀ]Π Ηἰς φνογά, ρου 
ΕἸ Ό- Ἄ]]6π ῬΟΪν ποῖοθ5 τ Παγα οἔγαϊη 
ΡΙυπρσοα ἴηΐο Ἐξεος θ᾽ πθαγὲ {πὸ Ὀ]αά6. 
(πα βηρ πη ἀπισὲ ἐπε ῖν θῖν, {π τὸ σ᾽ 6. Ὀν οἷ 46 
ΤΠ ν 116. πόθο ἐνναΐη, ὑπ 6 νἱοῖουν ἀοι  . {Ὁ} 511]. 

ΠΗ 
ΑἸὰβ 1 81] ΤΠ γ βογα ρου]οῖς, Οφαϊρι ! 
ΤῊΝ πὰ] Ἰβοης, 1 υνοῦ, Πα ἀοά {Ὡ]4Π164. 

ΜΕΞΒΕΝΟΕΝ 

ΑΠ, αὶ Πδᾶσ πον νυ ὰξ νγοθϑ γϑουηδίη ἴο {6]]. 
ἔνθη ἃ5 Ποὺ ἔἈ]16Π 505 ὑνοσε ᾿δανίηρ Πἴδ, 
ΤΠ δῖ νυγεϊοῃϑα τηοῦῃου τὰ ἢ οἡ ἐπε ςοθπο, -- 
516 ἀπὰ {πὸ πηαϊά, ἢ Παῖς οὔ εαρσοὺ ἔδεξ ; 1430 
πα, 5εεϊηρ ἐἶνδια βεσι δ κοί Ἡνῖεῖν ΒΘ πουθα] νη α5, 
5ῃ6 ναι εά, “Αἢ 5015, ἴοο ἰαΐα ἔου. Πεὶρ 1 οοτηε Ὁ 

ΤΉ ΘΗ, [ἈΠ]Π1πρ’ Οἢ. ΠΟΥ 50η5, Οἢ. δ 6 ἢ ἴῃ {7, 
516 ννερῖ, 5η6 νυ ]]6 4, Ποὺ Ἰοηρ ναΐῃ. πιγϑίηρ- 01} 
Βεπμηοδηΐηρσ : ἃπ4 ἐπε ῖν 5ἰβίευ αὐ ΠΕῚ 514ε- - 
“ς ΡΥῸΡ5 οἵ νοὺγ τη 5 ἃσθ, ἀθαν Ὀγεΐῃγει, ψνη0 
1δᾶνε τὴη8 ἃ Ὀτάθ ἀπννεα "ἢ Οπε ἀνίηρ σὰβΡ 
Ηδῃα-Πϑανίηρ' ἔτοπ Πϊβ Ὀγεαβὶ, Κίησ Εξεοο!ες 
Η!5 τποΐμοὺ ἢϑασγά, του ῃθα ΠοΥ ψἸῈ οἰάτήσην Παπηά, 
{τεγτεὰ πὸ ννογά. θὰ ἔγοση ἢΪς σνὲβ ΠῈ θρᾶκο 1440 
ΜΉ ἔδαγβ, ἃ5 σινίηρ το κ οὗ Ὠϊβ Ἰονα. 
Βαυΐ Ροϊνπεῖοεβ ὑγθαϊῃϊηνσ νεῖ, ἀπ σαΖίηνσ 
ΟἹ 5|5ἴδει ἀπά ὁ ἀσδα τηοΐμοι, 9ρΡᾶΚο: 
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ἀπωλόμεσθα, μ μῆτερ" οἰκτείρω δὲ σὲ 
καὶ τήνδ᾽ ἀδελφὴν καὶ κασίγνητον νεκρόν. 
φίλος γὰρ ἐχθρὸς ἐγένετ᾽ » ἀλλ᾽ ὅμως φίλος. 
θάψον δέ μ᾽, ὦ τεκοῦσα, καὶ σύ, σύγγονε, 
ἐν γῇ πατρῴᾳ, καὶ πόλιν θυμουμένην 
παρηγορεῖτον, ὡς τοσόνδε γοῦν τύχω 
χθονὸς πατρῴας, κεὶ δόμους ἀπώλεσα. 
ξυνάρμοσον δὲ βλέφαρά μου τῇ σῇ χερί, 
μῆτερ .-- τίθησι δ᾽ αὐτὸς ὀμμάτων ἔπι --- 
καὶ χαίρετ᾽ - ἤδη γάρ με περιβάλλει σκότος. 
ἄμφω δ᾽ ἅμ᾽ ἐξέπνευσαν ἄθλιον βίον. 
μήτηρ δ᾽, ὅπως ἐσεῖδε τήνδε συμφοράν, 
ὙΦ ερκίλιδ ἐμ ΕΘΕὶ ἥρπασ᾽ ἐκ νεκρῶν ξίφος 
κἄπραξε δεινά: διὰ μέσου γὰρ αὐχένος 
ὠθεῖ σίδηρον, ἐν δὲ τοῖσι φιλτάτοις 
θανοῦσα κεῖται περιβαλοῦσ᾽ ἀμφοῖν χέρας. 
ἀνῇξε δ᾽ ὀρθὸς λαὸς εἰς ἔριν λόγων, 
ἡμεῖς μὲν ὡς νικῶντα δεσπότην ἐμόν, 
οἱ δ᾽ ὡς ἐκεῖνον. ἣν δ᾽ ἔρις στρατηλάταις, 
οἱ μὲν πατάξαι πρόσθε Ἰ]ολυνείκην δορί, 
οἱ δ᾽ ὡς θανόντων οὐδαμοῦ νίκη πέλοι. 
κἀν τῷδ᾽ ὑπεξῆλθ᾽ ᾿Αντιγόνη στρατοῦ δίχα. 
οἱ δ᾽ εἰς ὅπλ᾽ ἧσσον" εὖ δέ πως προμηθίᾳ 
καθῆστο Κάδμου λαὸς ἀσπίδων ἔπι' 
κἄφθημεν οὔπω τεύχεσιν πεφραγμένον 
᾿Αργεῖον εἰσπεσόντες ἐξρή μας στρατόν. 
κοὐδεὶς ὑπέστη, πεδία δ᾽ ἐξεπίμπλασαν 
φεύγοντες, ἔρρει δ᾽ αἷμα μυρίων νεκρῶν 
λόγχαις πιτνόντων. ὡς δ᾽ ἐνικῶμεν μάχῃ, 
οἱ μὲν Διὸς τροπαῖον ἵστασαν βρέτας, 
οἱ δ᾽ ἀσπίδας συλῶντες ᾿Αργείων νεκρῶν 
σκυλεύματ᾽ εἴσω τειχέων ἐπέμπομεν. 



ΤῊΒ ΡΗΘΟΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙῈΝΒ 

“Μοῖμου, οὐ ἀθαῦῃ 15 {Π|5. 1 ρὶτν {Π 66, 
Απαὰ {π66, τὴν βἰϑῦθσ, πα τὴν Ὀγού ον ἐδδς. 
Τονεά, ΒῈ θδολμηδ τὴν ἴῸ6 : θὰ Ἰονεα. -γεῖ ἰονεά! 
Βυγν πλ6, τποῦπου, πα ὑπο, 515 06} ΠΪΠ6, 
Ι͂ὴ παῖϊϊνο 501], πα οἷν ομαΐδα οἰδν᾽ 5. νγάτῃ 
ΑΡΡθᾶβε γϑ, ἐμαΐ 1 ννίη ἔπιι5 πππο ἢ αὐ ᾿εαϑῦ 
ΟΥ̓ μου ϊαπα, ὉΠποιρἢ Πᾶνε Ἰοβὺ τΐπθ ΠΟΠΊ6. 1460 
Απά οοβθε πρῶ ἊΡ τηΐηθ ΘΥ 145 νυ Ὁ τΠϊη6 παπά, 
Μοίμου ;᾿᾿---Πἰπη5 6} οὴ 5 ογὸϑ ἰαγεῖῃ ἰἰ-- 
““Απᾶ ἔστε γὲ ν }}: ὑπῸ ἀδυκηθ85 γα Ρ5. πὸ τοιης.᾿᾿ 
50. θοΐ τορεῦπον Ὀγθαϊμοα πεῖν οαα 1 Ὸ ἔου ἢ. 

Απὰ ψ ἤθη ἐπε τοῦ οὺ ον {πὶ να] σἤδησε, 
το θη ζΖίοα, ἔοτη {πὸ ἀδδα 5η6 ςπαϊοπεα ἃ σννοτγα, 
Απα ντουρῆῦ ἃ ΠΟΥΤΟΥΙ : ἔῸΥ ἐΠγοὰρ ἢ πεν τη -πθοκ 
5ῃ6 ἀγῖνεϑ ὑπὸ βἴξεὶ, πα στ ἢ ὙΠῸ Ὀες-θε]ονεά 
11εὲ5 ἀεδάᾶ, εἰ γδοίηρ ννΊ ἢ ΠΟΥ ἀυτὴς ἢ ἔνναῖπι. 
Τιαρῦ ἴο ἐμεῖς ἔδβεξ ἔπε Βοβὲβ ἢ ΨΥΔΠΡΊηρ᾽ ΟΥἿ65,--- 1400 
ν ὲ ϑῃπουξίηρ ἐπαὺ οὐ ἸΟΓ ννὰ58 ΟΠ ΙΙΘΤΌΥ, 
ἼΠον, {πεῖγθ. Απα οἰυ ὑπεγα νγὰβ θεύνεεη {Π6 

οἰϊοῖς, 
ΤΠ δ65Ὲ οὐγίηρ,, “ ΕἸγβὲ ϑῃηοΐε ῬοΟΪν μοΙοΟϑ᾽ Θρθαγ ! 
ἼΠοβ6, “ Βοίῃ μὲ ἀδδὰᾶ : ψ τ ποπθ ὑπὸ ν]οΐοτν γοϑῖς ! 
Απεροπα ἔγοιι ἐμὲ 614 παά οἴοἹ ᾽πὶ πὸ ψνῃ6. ἢ 

ΤΠεη τη θα {πε ἔοε ἴο υτὴβ : θαὺ (δαάτχηιο᾽ ΓΚ 
Βν ΠᾶΡΡΥ ἰογεϊποιρηϊ πᾶ δου 5}1614 μδα Παϊΐβὰ : 
50 νὰ ἔογεϑία ] δα ἐπε Αὐρῖνε Ποβὲ, ἀπα ἔε}} 
Θά ά θην οα ἔμεῖη νεῖ ππίεποεα ἴον ἢσῃΐ. 
γγὰς ποῆξ νυ ῃςιοοα τ : Πυ]4]εα ο᾽εν ἐπε ρ]αίη 14τὸ 
ΕἸεα πεν, πα βἰγοαιηθα {πε Ὀ]οοα ΠΌΠῚ 5]αῖη ππτο]ὰ 
Βγ 5ρΡθδγ5 ἰαἰα ἸΙονγ. 80, ν]ἱοἴοῦβ 'π {πε ἢρῃΐ, 
Οὐ ὑπ τρἢ- γορῆν βοπηδ ᾽σαι ΓΘΔΥ ἴοὸ Ζει ; 
ΔΠα, βοιὴδ ἔγοιη ΑΥὙΡΊν 6 ΘΟΥ̓Ρ565 βιυρρίπρ' 5} 16145, 
ὙΠ Πΐη οὐχ ας ]διηθηΐς ὑπ 6 50011}5 να βεηΐ. 
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, 

ἄλλοι δὲ τοὺς θανόντας ᾿Αντιγόνης μέτα 
᾿ ᾿ 4 2 ὩΣ ) ,ὔ ,ὔ 

νεκροὺς φέρουσιν ἐνθάδ᾽ οἰκτίσαι φίλοις. 
πόλει δ᾽ ἀγῶνες οἱ μὲν εὐτυχέστατοι 

τ Ἀν. 4 ς ἈΝ ΄ 

τῆδ᾽ ἐξέβησαν, οἱ δὲ δυστυχέστατοι. 

ΧΟΡΟΣ 
᾽ » » Ν ΨΜ , οὐκ εἰς ἀκοὰς ἔτι δυστυχία 

Ν 4 

δώματος ἥκει: πάρα γὰρ λεύσσειν 
πτώματα νεκρῶν τρισσῶν ἤδη 

͵ Χ 7 “ 7 

τάδε πρὸς μελάθροις κοινῷ θανάτῳ 
᾽ν Ἂ , σκοτίαν αἰῶνα λαχόντων. 

᾿ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
3 , ΄ 

οὐ προκαλυπτομένα βοτρυχώδεος 
- ἣΝ ’, τὰ ως Ν ἁβρὰ παρηΐίδος οὐδ᾽ ὑπὸ 

7 Ἂ 

παρθενίας τὸν ὑπὸ βλεφάροις 
φοίνικ᾽, ἐρύθημα προσώπου, 

2 Ἂ Ἅ Ζ ΄ 

αἰδομένα φέρομαι βάκχα νεκύων, 
“ , “ 

κράδεμνα δικοῦσα κόμας ἀπ᾽ ἐμᾶς, 

στολίδος κροκόεσσαν ἀνεῖσα τρυφάν, 
, “ 

ὡγεμόνευμα νεκροῖσι πολύστονον. αἰαῖ, ἰώ μοι. 
3 ", Μ 3᾽..9.,3 ΄ δ “ 

ὦ ΠΠολύνεικες, ἔφυς ἄρ᾽ ἐπώνυμος, ὦμοι, Θῆβαι" 
σὰ δ᾽ ἔρις οὐκ ἔρις, ἀλλὰ φόνῳ φόν 

» ἐν Ρ , Ρ Ἂ: ᾿ “Ν τ πὸ » 

Οἰὐδιπόδα δόμον ὥλεσε κρανθεὶς 
“ [4] 4 “ 

αἵματι δεινῷ, αἵματι λυγρῷ. 
οἵ 

τίνα προσῳδὸν 
Ἃ ᾿ς , 

ἢ τίνα μουσοπόλον στοναχὰν ἐπὶ 
Ζ ἘΣ 5 δάκρυσι δάκρυσιν, ὦ δόμος ὦ δόμος, 

ἀγκαλέσωμαι, 
Ν [ τρισσὰ φέρουσα τάδε σώματα σύγγονα, 

», ΝΝ 

ματέρα καὶ τέκνα, χάρματ᾽ ᾿᾿ϑρινύος ; 
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Απᾶ οὔποθ ἢ Δητροης 6 δα} ΟἿ 
ΤΠῸ ἀεαά ὑναίη πἰ πὸ ν ΤῸ {π6Ὶ| 6 45. ἴὸ ΠΟΙ]. 
50. πα {ἘΠ 5Ὁ1Ὸ Πα ὁπ [Ὸν ΤΠ ΡῈ 5 ἰὴ μεν 
Μοβὶ πάρρῖν, ἰὰ μὰν τηοϑὺ Παρ 6 σϑῖν. 

σΗΟΘΕΗῦΒ 
Νοῦ ἃ ρυἱοῦ ἴον {πΠ6 Πδαυῖηρ' Ἀ]Ὸ 6 1480 

Ις τπῸ θὰ]6 οὔ {πΠ6 Ποῖιβο : γὸ πηδν 566 
Ηφτθ, πον, γῸΠ ΘΟΟΥΡ565 {Πγδ6 

Βν {πὸ ραΐδαςθ, ἴῃ ἀθαῖῃ ἃς ΟΠ 6 
Τὸ {π|᾿ὸ 11 Ὸ ἘΠπαΐ 15 ἀλγκηθθς ΡὍΠΘ. 

πίον. ργοοοϑδῖον ὑθαρη 607)})565, Ἡ ΟΒΈΕΟΝ απ 
ἈΝΤΊΙΘΟΝΕ. 

ἈΝΤΙΘΟΟΝΕ 

ΝΘ νΟΥ ἃ ν6 1} ο᾽ϑὺ {πὸ ἔγοϑοθς 1 {ῆγονν 

Ο᾽ ΕΓ τὴν 80 οἤθεκ ουυθορίηρ, 
ΝΟΥ [ῸΓ πηδ θη Ποοα 5 5ῃγηΚίηρ 1 ΠΙα ΠΌΤ νῖθνν 

ὙΠῸ Ποῖ Ὀ]οοα ᾿δαρίηρ; 
᾿Νϑαΐῃ τηΐηθ ονθβ, θη [1 γπ5η6 6 ἴῃ πὲ Ὀδοο Πα ΠΑ] 

ἄάπορ ον {ῃ6 ἀ6δα, [Πδδα, 
ὙΠ θη 1 οαϑὺ οα {Π6 δασῖ} ὑΠ6 τἰσῖηρ {παῖ θοι πη της 1490 

Ιοο86 ἢϊηρίηρ' τὴν ὈΥρ τ 06 ΘΑ Ηγοη οἵ ππιε- - 
ΤΙ, Ὁν ψΠΟΠῚ ΘΟΥ̓Ρ565 νυ ὉΠ} ννα ]Π Πηρ' ἃΓ6 σγανθυνασα 16. 

Ῥοϊν ποῖοθβ, “ὑπὸ πηδπ οἵ το ἢ σευ ᾿ς ὐνε}} παιηθά ! 
Μοε᾽ 5 τὴξ !-- 

Νὸ 5 ννὰβ ὑῃν σε : [Ὁ ννὰβ Τπυγ Υ ὈῪ γΠ766 } 
Ὀγοιρΐ [ἔγαπρὶ 

ΤῸ Δοσοιηρ 5ητηθηΐ, τη ἴοὸ Οδαϊριιθ Ποῖιβθ, ἀπὰ 
1 Ὀ]οοα 5 Πῃ 64 οἵ Πουτον, ν Πἢ Ὀ]οο 5 δα οὗ τηΐβουν. 

ἡ ν»2ὰῖμδαΐ θᾶγα 5Π8}} 1 τ81}} 
ὙγΠδαῖ ΒᾶΡΡΟῚ οὗ αἰσραβ 5Π4}1} Γ ὈΙα σομ]δ 

ΤῸ νγδ1} ἐπε Ἰαυηθπί,---ΟὉ Πομιθ, πΐηθ ΠΟΠῚΘ ἴ--- 1500 
ὙΥ Β1|6 πὸ ἔθαῦβ, ἐπε ἔδαγϑ [8]], 

Ας 1 Ρϑὰν ἔῆγθε θοαϊθ5 οὗ Κἰπαγϑα 5] ἴῃ, 
Μοΐπον πα φοηβ, ψΥ 116 τη ΕἼΘ πα οἹοαΐβ ΟΥ ΟῚ ΟἿ πνῸ6 

τς 388 
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ἃ δόμον. Οἰδιπόδα πρόπαν ὦλεσε, 
τᾶς ἀγρίας ὅτε 
δυσ ξύνετον ξυνετὸς μέλος ἔγνω 
Σφυγγὸς ἀοιδοῦ σῶμα φονεύσας. 
ἰώ μοι, πάτερ, 
τίς “Ελλὰς ἢ βάρβαρος ἢ ἢ 
τῶν προπάροιθ' εὐγενετᾶν ἕτερος 
ἔτλα κακῶν τοσῶνδ᾽ 
αἵματος ἁμερίου 
τοιάδ᾽ ἄχεα φανερά ; 

τάλαιν᾽, ὡς ἐλελίξει. 
τίς ἄρ᾽ ὄρνις ἢ δρυὸς ἢ ἢ ἐλάτας 
ἀκροκόμοις ἀμφὶ κλάδοις 
ἑξομένα μονομάτορος ὀδυρμοῖς 
ἐμοῖς ἄχεσι συνῳδός ; Γ 
αἴλινον αἰάγμασιν ἃ 
τοῖσδε προκλαίω μονάδ᾽ αἰῶνα 
διάξουσα τὸν ἀεὶ χρόνον ἐν 
λειβομένοισιν δακρύοισιν. 

τίν᾽ ἰαχήσω ; : 
τίν᾽ ἐπὶ πρῶτον ἀπὸ χαίτας 
σπαραγμοῖς ἀπαρχὰς βάλω ; 
ματρὸς ἐμᾶς διδύ- 
μοισι γάλακτος παρὰ μαστοῖς, 
ἢ πρὸς ἀδελφῶν 
οὐλόμεν᾽ αἰκίσματα νεκρῶν ; 

5 ω - ᾿ , 
ὀτοτοτοῖ" λεῖπε σοὺς δόμους, 
» Ν " » 
ἀλαὸν ὄμμα φέρων, 
πάτερ γεραιέ, δεῖξον, 
Οἰδιπόδα, σὸν αἰῶνα μέλεον, ὃς ἐπὶ 
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νη Ῥγοιρηΐ ἴῃ συ ὑπὸ Βουδο οὔ Οδαρι5 ἴον, 

Ι͂ῃ {πς ἀὰν νἤθη ὑπὸ ϑοηρδίγοθδ ΡΠ Χ᾽ 5. ΘΕΓΆΙΗ, 
50. Παγτά ἴο γεδά, Ὀν Πΐβ νυ ϑάοπη νγὰ5 γοδα, 
Απᾶ {πὲ ἤξστοθ 5840ε ἄοννη τππΐο ἀθαὺ ννὰ5 5ρ6 6 ἢ 

γος ἔῸγ τηθ. [ΠῚ τηΐπο ! 
ὙηῸ Βαῖῃ Ροῦπε στίεῖς κὸ ἀπἴο {Πῖπὸ ἢ 

γΠαὺ Ηε]]ε πο, οὐ Ἀ]Π16 Π, ΟΥἹ γΠῸ ὑπαῦ 9ργλπν 1510 
ΟΥ̓ πὲ ἀποϊοπὲ Ὀ]οοά οὗ ἃ Πίρῇς-θοση ᾿ἴπ6, 

ὙΥΠοβε τὰοο ἴῃ ἃ ἦν ἰ5 στη, Πα ἢ ἐπάυγδα ἰπ ἐπε δἰσης 
οἵ {Π6 51 

50 ἢ ὈΪΓΕΥ ρᾶπρ ἢ 

νγοε᾽ 5 τὸ ἔοΥ τὴν αἰτρα νυ] α-Ἱησίην ! 
γΠηαΐ βοηρ- Ῥτ ὑπαῦ τοοκεῖῃ ὁὴ ΠΙρΉ, 

ΜΙᾺ {πὲ Ρουρης οὗ {Π6 οἀκ-ἔγεε ϑυηρίηρ, 
Οὐ ἐπε ρίπε-ἔγεθ, ψν1}] δ ΠῸ ΤΥ ΟΥ̓, 

ΤΗΘ τηοδη5 οὗ ὑπ6 τούμου θ55 τη 6}, 
ΠΟ νν841} ἔον ἐπε 16 υυτπουὺΐ ἔτ πὰ 1520 

Ι πυϑὺ Κπον, ΨΠηῸ 5Π8}} ψῈ 8} Ρ δούγον-Δ 6 0 
Τεατς ψἱΠποιυΐ ἐπα ἢ 

Ονεὺ Ποιὰ 5Π4}] 1 τακο Ἰαπηθ πἰδίοι ᾿ 
{{πῖο ψῬομπ νυ Ἰ ἢ τε πάϊηρο οὗ Παὶτν' 

Κ5'Π4}} 1 Πυϑῦ σῖνο βουύσονν 5 οὈ]δξίοη ἢ 
5841] 1 οαδῇ ἔπι, μΐης οβεγίηρσο, ὑπ 6 1 

ΥΠ σε ἐπῸ ἐν ὶη Ὀγεαϑῖβ ἅτ Οὗ τὴν τποΐῃθυ, 
ὙΠ οτα ἃ 5 ΚΠ ηρ θᾶ 6 1 Πᾶνε ἰδίῃ, 

ΟΥ οἡ σ,ῃαβε! θοῦ νουπα5 οὗ ἃ ὈγΟΙΠΕΥ 
Οὐ 6 }}ν 5]41η ἢ 

Οοπηθ ἔου ἢ οὔ ἔν ἜΠατθονβ, ὈΠΠπα ΓἈῚ ΠΟΥ Ἰ 1530 
ἈΑποῖεπε, ἔν Βουτον5 ἰὰν ὈΑΓΘ, 

ὙΠ ἀπὲ οαὐβο τϊϑὶ- ἀαγκηθος ἴὸ πρτλεζον 

Οπ ἐπῖπε οὐνπ ἐν ε5, ὑπο ψΠη0Ὸ ἀοβὶ νγθὰν 

469 
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δώμασιν ἀέριον σκότον ὄμμασι 
σοῖσι βαλὼν ἕλκεις μακρόπνουν ζωάν. 
κλύεις, ὦ κατ᾽ αὐλχὰν ἀλαίνων γεραιὸν 
πόδα δεμνίοις 
δύστανος ἰαύων ; 

ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ 
τί μ᾽, ὦ παρθένε, βακτρεύμασι τυ- 

1ὅ40 φλοῦ ποδὸς ἐξάγαγες εἰς φῶς 
λεχήρη σκοτίων ἐκ θαλάμων 
οἰκτροτάτοισιν δακρύοισιν, 
πολιὸν αἰθέρος ἀφανὲς εἴδωλον ἢ 
νέκυν ἔνερθεν ἢ 
πτανὸν ὄνειρον ; 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
δυστυχὲς ἀγγελίας ἔπος οἴσει" 
πάτερ, οὐκέτι σοι τέκνα λεύσσει 
φάος οὐδ᾽ ἄλοχος, παραβάκτροις 
ἃ πόδα σὸν τυφλόπουν θεραπεύμασιν αἰὲν ἐμόχθει, 

1δῦ0 ὦ πάτερ, ὦμοι. 

ΟΙἸΔΙΠΟΥ͂Σ 
ὦμοι ἐμῶν παθέων: πάρα γὰρ στενάχειν τάδ᾽, 

ΤΩΣ 
ἀυτεῖν. 

τρισσαὶ ψυχαὶ ποίᾳ ; μοίρᾳ 
πῶς ἔλιπον φάος ; ὦ τέκνον, αὔδα. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
᾽ 2 ΙΝ, , 39 ἈΝ 15 ΄ οὐκ ἐπ᾽ ὀνείδεσιν οὐδ᾽ ἐπιχάρμασιν, 

᾽ ϑυ ,] 7 » ᾽ 4 

ἀλλ᾽ ὀδύναισι λέγω: σὸς ἀλάστωρ 
ξίφεσιν βρίθων 

Ά . Ἅ 7 ΄ὔ ᾿ Ἀ “-“ "᾿ 

καὶ πυρὶ καὶ σχετλίαισι μάχαις ἐπὶ παῖδας ἔβα 

σούς, 

ὦ πάτερ, ὦμοι. 

47ο 



ΤῊΗΒ ΡΗΟΕΈΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΘΕΝΕ 

δα] ἄὰγος οὐ. Ο Πραγίκεη, 

ὙγΠῃοβε οἱ ἔδεῦ σιορε ἐπγοιρὴ πὸ ΠᾺ]], 
ὙΠ ἴῃ ρ]οοῃιν ἐπαῦ πὸ πίρης- 46 τὰ ἤλγΚαι 

Οἱ τῆν ρά]]εῖ ἀοβὺ (Ἀ]]. 

Μη ον ὈΈΡΙΡυΞ. 
ΟΕΡΙΡῸΞ 

γὴν δΒαϑδὲ {ποῖ ἄγαν τη6, τὴν ΟΠ] 4, τὸ ἐπε Τίρῃι, 
ὙγΠηοβε 5ἱβἢ  ] 655 πα πα ἕο ἐπῖπε Πα π᾿ 5 ΡΙῸΡ οἸΐπρς, 1540 
ΠΟ ννὰβ θοννεα οὴ τὴν "64 μα ἘΠδιθ 5 οὐ πὶσῃς 
Ηκαβὶ ἄγαν ὈΥ ἃ ννγ4}} ἐΠγοιρ»Ὶ) ἔδαγο ἐΠαΐ υἱηρς, 
Α νηϊτε-Παϊτεα 5Παρ6, {κὸ ἃ ρῃαπίομι ἐπαΐ ἔμ 465 
Οη {ΠῸ εἰρη, οὐ ἃ σῃοβῦ ἔγομι ἐπε αππουνουἹα 5Π 465, 

Οὐ ἃ ἄγϑαμ ὑπαὶ Παῦἢ τυϊηρδὺ 

ἈΝΤΙΘΟΝΕ 
ῆοα ἰ5 πε ννουὰ οὔ τὴν ἐἰάϊπος ἕο ἐπεε ! 

Βαῦπου, {ἢν 50η5 ΕΠ] πὸ τη γ 
ΤΗΘ πρμὲ, ΠΟΙ ἢν υντῇθ, γῆ ἅνὸ ΠΡΡΟΥῈ 

Τὴν ὈΠηα Τ1}}05 Εἰγ ] Θβϑῖν, Ὁ ΔΕΗ͂Υ ς 
Ο Ποὺ, ἢ τηὲ ! 1550 

ΟΕΒΙΡΟΒ 

ΑΝ τὴὸ [ῸΓ τὴν ννοθβ! ΕΠ] ν᾽ 6Ὲ}] τᾶν 1 5ῃ γε, []] 
6 }} τὰν  τποὰῃ ! 

Βν ναὶ ἄοοη Πᾶνε {πὲ σρ1υ5. οἵ {Ππ6θὲ. ἐἢγθα 
ἤοννη 

Ετοπ ὑπὸ ἸΙρηΐ οὗ 1  Ο οΠΠΠ4, τμὰκὸ ᾿πποννη. 

ἈΑΝΤΙΘΟΝΕ 

Νοῦ ἃ5 ΓΕρΡυΌΔ ΟΠ Ϊηρ, ΠΟΥ πηοοκίηρ,, [1 {ε]], 
Βυΐ ἴῃ ἀηρι5ῃ. ΤῊν οὐγ86, ψἹῈἢ 15 νεηρσοᾶποε οὗ 

ΒΕ]], 
ΜΉ ουνογας Ιαάδη, ἀπῇ ἢγε, 

Δπα σα ἢ] 655 οοπξθπεοη, ὁ. ἔῃ ν᾽ 5οῖ5 61] : 
ὙΟΘ᾽ 5 Πη6, ΤΩΡ 5106} 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ 
αἰαῖ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
10 τί τάδε καταστένεις ; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ 
τέκνα. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
74 , 

δι᾿ ὀδύνας ἔβας" 
:} Χ Ν ἐν ΄ 3. ὃ [2 Α 

εἰ δὲ τὰ τέθριπππά γ᾽ ἐς ἅρματα λεύσσων 
ἀελίου τάδε σώματα νεκρῶν 
5", Ὁ ὉΝ 5) ,ὔ 

ὄμματος αὐγαῖς σαῖς ἐπενώμας. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΥ͂Σ 

“ “ ᾽ Ν , 

τῶν μὲν ἐμῶν τεκέων φανερὸν κακον" 
- Ν ΄ δ ν᾽ 7 , » 
ἁ δὲ τάλαιν᾽ ἄλοχος τίνει μοι, τέκνον, ὥλετο 

͵ ᾿ 

ΠΡ Εν 
ΑΝΤΙΓΌΝΗ 

7 Ἂ Ν ζω , 
δάκρυα γοερὰ φανερὰ πᾶσι τιθεμένα, 

Ν 

τέκεσι μαστὸν 
» » Εν 4 Ε 7 
ἔφερεν ἔφερεν ἱκέτις ἱκέτιν ορομένα. 

"Ξ - ἌΣ) 7 ΄ὕ , 
1610 ηυρε δ᾽ ἐν Ηλέκτραισι πύλαις τέκνα 

, οὗ Α 

λωτοτροφον κατὰ λείμακα 
, 

λόγχαις κοινὸν ἐνυάλιον 
μ 7 7 

μάτηρ, ὥστε λέοντας ἐναύλους, 
, Νὴ ΄ “4 

μαρναμένους ἐπὶ τραύμασιν, αἵματος 
δ οι Ν 7, 
ἤδη ψυχρὰν λοιβὰν φονίαν, 
ἃ Ἵ ἃν ἔλαχ᾽ “Αἰδας, ὥπασε δ᾽ "Αρης" 

Υ Ν - - 

χαλκόκροτον δὲ λαβοῦσα νεκρῶν πάρα φάσγανον 
εἴσω 
Ν 7 

σαρκὸς ἔβαψεν, ἄχει δὲ τέκνων ἔπεσ᾽ ἀμφὲ 
τέκνοισιν. 

᾿ ΄ὔ ,ὙΣ » α ὕ 
πάντα δ᾽ ἐν ἄματι τῷδε συνάγαγεν, 
ΠῚ ΄ ς 7 , 

1580 ὦ πάτερ, ἁμετέροισι δόμοισιν ἄχη θεὸς 
ἃ - 

ὃς τάδε τελευτᾷ. 
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ΤΗΕ, ΡΗΟΕΝΙΟΓΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΒ 

ΟΕΡΙΡῸΒ 
ΑἸὰ5 ἴοσ πο! ; 

ΑΝΤΙΘΟΝΕ 
νΥδπεγείοσε ἢν ἀθορ- ἀσάννη 5]ΡῊ ἢ 1860 

ΘΕΡΙΡΙΒ 
ΕῸΓ τὴν Ομ] άτθη ! 

ΑΝΤΙΘΌΟΝΕ 
ΤΉϊπ6 Βαΐῃ θθὲπ ἁρσόοην :- 

Βυΐ ὁ, ἴο {πε δ΄ πη-σὍα᾽ 5 οἂγ οου]ά σὺ Ποὺ Γαΐδὲ 
ΤΗϊπο ὄνοβ, οου]άϑὶ ποι οα {πο5εὲ θοα 65 σᾷΖε, 

1)εδα ψιῆογε πον Ἰἰε ! 

ΟΕΡΙΡΌΒ 
Εὸγ {πὸ δν]] ἕαϊε οἵ τὴν 5015, [Ὁ 5. 411 ἴοο μ] αἴ! 
Βυΐ 4, πηῖπθ ππῃαρρίοϑὶ υυῖξε "- Ὄν νυ παῖ ἄοομ, Ὁ 

τὴν ΟΠ1]α, ννὰ5 5Π6 5]αῖῃ ἢ 
ΑΝΤΙΘΌΝΕ 

νγ εερίηρ ἃ πα νυ] την, {Παὖ 41} ΟΥ̓ ΠΕΥ ΘΟ] Πρ ΚΜ ΕΓΘ γΆΓΕ, 
Ηδεῖεα 5η6. [ἴ{πἴο ΠεῚ ομΠ] ἄγεη 5Πη6 Ρᾶτο, Ὁ 5Π6 θᾶγα 
ϑεαογεάεβι Ὀγεαβὺβ οὗ ἃ τηοΐῃοὺ ἢ ΞῸΡΡ] απὸ ὈΥΆΥΕΓ. 

Απά 5Πε ἔου μα ΠΟΥ 50Ππ5 αὖ Ε]εοῖγα᾽ 5 ροσίαὶ, 1570 
Ιη {πῸ πιϑδᾶ ψ τ {πὲ οἸονοὺ ἔδ]1γ, 

ΟἸοβίηρσ νυ ἢ Βρθαῦβ ἴῃ ὑπ οομηθαῦ τηογίδ] : 
Α5 Ποπ5 ἐμαΐ ςἐσῖνε ἴῃ ὑπ 6 ῖν [Δ1Γ 

ΤΉΕΘΥ στάρρ ες, νἹἢ [8] ΠΟ π5 στα ἢ } 655- σ βῃϊηρ: 
Υεα, πον ἐπε οὈ]αϊίοη οἵ ἀθαῖῃ [6}] ρ]αβῃϊηρ 

Ὑ ΉΙ ἢ ΑΥοβ σίνεϊ ἢ ἤθη Ηδά65 {πε 5Ρ01] νν}}}] 5Π8γδ. 
Απᾶ 586 οπαϊομεα ἔοι {πε ἀθδα, ἀπά {πῸ Ὀτοηζε- 

Βαμηθγα ὈΪΔ4ε ἐγοιρσῇ ΠΟΥ Ῥόβοῖῃ 586 {ῃγχαβῖ ; 
Απᾶ ἴῃ ρουίθῖ ἔῸΓ ΠεῚ οὨ]άγεπ, ἐποϊαβρίηρσ ΠΕῚ ἘΠ] 6- 

ΤῈ Π, 58}6 61] πη ἐπε ἀπ. 
,9. 41} {πε στίεῖς οἵ οἵα Ππ6. ΟπῈ ΒΔ ΒΠΑ]Π]6α ΑΥΓΑΥ, 
Ηδνε Ῥεεπ σαϊπεγεά, Ο λίπεν, ἀσαϊηβδὶ οὐ ποῦδε 1580 

{Π|5 ἀἂν ΐ [πηθηΐ ἰᾶν. 
ΟΥ̓ {πὲ Οοά ἴῃ νγῆοβε παπᾶ ὑπεὶγ ἀσοοιηρ } 15ἢ- 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

ΧΟΡΟΣ 

πολλῶν κακῶν κατῆρξεν Οἰδίπου δόμοις 
τόδ᾽ ἦμαρ' εἴη δ᾽ εὐτυχέστερος βίος. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
οἴκτων μὲν ἤδη λήγεθ᾽, ὡς ὥρα τάφου 
μνήμην τίθεσθαι τῶνδε δ᾽, Οἰδίπου, λόγων 
ἄκουσον" ἀρχὰς τῆσδε γῆς ἔδωκέ μοι 
᾿Ετεοκλέης παῖς σός, γάμων φερνὰς διδοὺς 
Αἵμονι κόρης τε λέκτρον ᾿Αντιγόνης σέθεν. 
οὐκ οὖν σ᾽ ἐάσω τήνδε γῆν οἰκεῖν ἔτι" 
σαφῶς γὰρ εἶπε Τειρεσίας οὐ μή ποτε 
σοῦ τήνδε γῆν οἰκοῦντος εὖ πράξειν πόλιν. 
ἀλλ᾽ ἐκκομίξου. καὶ τάδ᾽ οὐχ ὕβρει λέγω 
οὐδ᾽ ἐχθρὸς ὧν σός, διὰ δὲ τοὺς ἀλάστορας 
τοὺς σοὺς δεδοικὼς μή τι γῆ πάθη κακόν. 

Ν ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ 

ὦ μοῖρ᾽, ἀπ᾽ ἀρχῆς ὥς μ᾽ ἔφυσας ἄθλιον 
καὶ τλήμον᾽, εἴ τίς ἄλλος ἀνθρώπων ἔφυ" 
ὃν καὶ πρὶν εἰς φῶς μητρὸς ἐκ γονῆς μολεῖν, 
ἄγονον ᾿Απόλλων Λαΐῳ μ᾽ ἐθέσπισε 
φονέα γενέσθαι πατρός" ὦ τάλας ἐγώ. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐγενόμην, αὐτὸς ὁ σπείρας πατὴρ 
κτείνει με νομίσας πολέμιον πεφυκέναι: 
χρῆν γὰρ θανεῖν νιν ἐξ ἐμοῦ" πέμπει δέ με 
αστὸν ποθοῦντα θηρσὶν ἄθλιον βοράν' 

οὗ σῳζόμεσθα. Ταρτάρου γὰρ ὥφελεν 
ἐλθεῖν Κιθαιρὼν εἰς ἄβυσσα χάσματα, 
ὅς μ᾽ οὐ διώλεσ᾽, ἀλλὰ δουλεῦσαί γέ μοι 
δαίμων ἔδωκε Πόλυβον ἀμφὶ δεσπότην. 
κτανὼν δ᾽ ἐμαυτοῦ πατέρ᾽ ὁ δυσδαίμων ἐγὼ 
εἰς μητρὸς ἦλθον τῆς ταλαιπώρου λέχος, 
παῖδάς τ᾽ ἀδελφοὺς ἔτεκον, οὺς ἀπώλεσα, 



ΤΗΝ ΡΗΘΕΝΊΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΒ 

ι Ι (ΗΘΚ 
᾿Μδὴν δὴ Π] τὸ Οφα ριι5᾽ Ποιδὲ {Π|5 ἂν 
Βυΐηρβ ἰοσῃ. Μὰν Παρρίον Πἴὸ θὲ γνεΐ ἴῃ δἴογε 

ΟΉΈΟΝ 
Ποίγαϊη Ἰαμηθηΐς : {{Π|6 ἴς Ὁ νὰ σάνε πεεά 
Τὸ νυγία]. [ῖ{πἴο ἐποθὸ ννογάβ, ΘΟ αρι5, 
Ηδάγκϑη : ἢν 50 Εζεοοςϊο5 σάνε τη6 ΤαΠῸ 
Ο᾽ εν ἐΠῖ5 Ἰαπα, πηὰ κίηρ 1 ἃ τηαυγαρθ- ον Εν 
Τὸ Ηδειοπ ἢ τπν οἢ11 ἃ Απιροπο. 
ΤΠογεΐοσγα ὑποιι πιὰν δῦ ἄνν 6 }} ἘΠ Γ πὸ ΤΠΟΓῈ ; 
ὸν Ρ]αῖαϊν 5ράκὲ Τ᾿ εἰ  βδῖαβ-- -πθνεῦ 6 ΡῈ 5 
5}.4}1 ργΌΒΡΕΣ 16 ποι ἀν ΕἸ] 6ϑὺ ἴῃ πε ἰαπά. 
ἼΠοη σοὺ {πεὸ ἔουτῃ : {Π|5 ποῦ ἀδβριξθοιϑὶν 
ΤΙ φρϑαῖϊς, ΠΟΙ ἃ5 ἐῃν ἴοε, "πὶ ἔδαγίηρ πατὶ 
Τὸ ΤΠΕΡε5 Ὀν γθᾶβοη οἵ ἐν νεπροάποο-ἤΠ 65. 

ΟΕΡΙΡΙΞ 
Ἑαΐε, ἤτοι {πὸ ἤγβὺ ἴο συϊοῦ ὑποιι θαγοϑ τη, 
Απα ρμαΐπ, θεν οπα 411] πηθὴ ὑπαΐ Ἔν εΥ ἡ  ΕΓῸ. 
Εγε ἴτΌμ τὴν τοῦ ΠΥ 5. ϑνΟ}}} 1 οαπη6 ἴο Πρ ΐ, 
ῬΠοαθι5 ἴο 1 αἴι5 ΒΡ Κα τηθ, γεῦ ΠΠΡΟΓΉ, 
Μν [0 οΥ᾽ 5 τη γογου.-ἀ ἢ, ννοῈ ἰ85. της! 
ὙΠ θη 1 ννὰβ ὈΟΓΗ, τὴν [Ἀ ΠΥ, τὰν Ὀερεῖζευ,- 
Τ)οοιηθα "γ πΐπα μαμὰ ἴο αἴ6,---ἀοσοπηξίηρ Π1Ὲ 
Εσομ Ὀἰγί ἢ ἢϊβ ἔοε, νρου]α σαν τηδ, βεηΐ τὸ ἔΌσἢ, 
Α βϑυοκιηρ νεῖ, ἃ ψγοοῃθα ργὸν ἴο ᾿εαβίϑ. 

Υεῦ ννὰβ 1 Ξφβανεά. ΟἿ Παᾶ ΟἸΠδθύοη 5 κ 
Ἰόνη ἴο ἐπε θούζον]θβ5 σἤαϑηη5 οἵ Τ᾽ αγίασιβ, 
ον ὑπὲῖ [Ὁ 5]6νν τὴὸ ποῖ "---Ραὺ Βαΐε σάνε τὴὲ 
Τὸ Ρὲ ἃ θοπάμιδη, ῬοΪν 5 τὴν ἰογά. 
50. πηῖπο οὐ ἔα Πεν α1Ὰ 1 5]αν, ἀπ σδτηε.--- 
ΑΝ ψυτεῖοῃ "--πηἴο τηΐηῈ Παρ] 655 τη  Π Υ᾽5 σοῖς ἢ. 
50η5 1 Ὀεραῖΐ, τὴν Ὀγεΐῆγεη, πα ἀεβιγονεά, 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

Ν Ν εἴ 

ἀρὰς παραλαβὼν Λαΐου καὶ παισὶ δούς. 
΄“ ,ὔ 

οὐ γὰρ τοσοῦτον ἀσύνετος πέφυκ᾽ ἐγὼ 
“ 3 ᾽ 9,...,.5. Ὁ }] Ε) ΠῚ “ ᾿ , 

ὥστ᾽ εἰς ἔμ᾽ ὄμματ᾽ εἴς τ᾿ ἐμῶν παίδων βίον 
, -“ - 

ἄνευ θεῶν του ταῦτ᾽ ἐμηχανησάμην. 
9 ᾿ Ὅ “ . δ: 7] ᾿ ͵ὔ 

εἶεν: τί δράσω δῆθ᾽ ὁ δυσδαίμων ἐγώ ; 
"» ΄ Ἂν Ἕ ’ ΓΟ 

τίς ἡγεμών μοι ποδὸς ὁμαρτήσει τυφλοῦ ; 
ον ες “ “- "4 Φ᾿ ἊΝ 5 50) ὦ 

ἥδ᾽ ἡ θανοῦσα ; ζῶσά γ᾽ ἂν σάφ᾽ οἶδ᾽ ὅτι. 
» »] ",  ᾳ 5} 5 ᾽ » 

ἀλλ᾿ εὑτεκνος ξυνωρίς ;Σ αλλ, οὐκ εστι μοι. 
ϑ- ἘΣ, ᾽; .) ἣν {2 ΄᾽ ἢ 7 

ἀλλ᾽ ἔτι νεάζων αὐτὸς εὕροιμ᾽ ἂν βίον ; 
7 7] » »Μ - Ρ. . ἣς ἢ 

πόθεν ; τί μ᾽ ἄρδην ὧδ᾽ ἀποκτείνεις, Κρέον ; 
»“ἅμἍ ᾽ “» , -“» 

ἀποκτενεῖς γάρ, εἴ με γῆς ἔξω βαλεῖς. 
οὐ μὴν ἑλίξας ἡ ̓ ἀμφὲ σὸν χεῖρας γόνυ 
κακὸς φανοῦμαι: τὸ γὰρ ἐμόν ποτ᾽ εὐγενὲς 

74 

οὐκ ἂν προδοίην, οὐδέ περ πράσσων κακῶς. 
ΠΕΡ 

σοί τ᾽ εὖ λέλεκται, γόνατα μὴ χρῴζειν ἐμά, 
᾿ 

ἐγώ τε ναίειν σ᾽ οὐκ ἐάσαιμ᾽ ἂν χθόνα. 
νεκρῶν δὲ τῶνδε τὸν μὲν εἰς "δόμους χρεὼν 
ἤδη κομίζειν, τόνδε δ᾽, ὃς πέρσων πόλιν 

5 7 

πατρίδα σὺν ἄλλοις ἦλθε, Πολυνείκους νέκυν 
᾽ 7 3 ἢ “- ᾿Ν ὦ " , 

ἐκβάλετ᾽ ἄθαπτον τῆσδ᾽ ὅρων ἔξω χθονός. 
ἐ Ν -“ 7 Ξ 

κηρύξεται δὲ πᾶσι Καδμείοις τάδε, 
ἃ ΕΝ ἈΝ ΤᾺ Δ... δὴ 7 ς “ 

ὃς ἂν νεκρὸν τόνδ᾽ ἢ καταστέφων ἁλῷ 
Ἃ Ὁ κα Ὶ ͵7ὔ 

ἢ γῇ καλύπτων, θάνατον ἀνταλλάξεται. 
5.“ 5 ΕΣ ΝΜ ᾽ “Ὁ 7 

ἐᾶν δ᾽ ἄκλαυστον, ἄταφον, οἰωνοῖς βοράν. 

σὺ δ᾽ ἐκλιποῦσα τριπτύχων θρήνους νεκρῶν 
Μ 

κόμιξε σαυτήν, ᾿Αντεγόνη, δόμων ἔσω, 
Ν 

καὶ παρθενεύου τὴν ἰοῦσαν ἡμέραν 
΄ φ “4 7 

μένουσ᾽ ἐν ἣ σε λέκτρον Αἵμονος μένει. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

“ 7 Ἂ “, 9 - 

ὦ πάτερ, ἐν οἵοις κείμεθ᾽ ἄθλιοι κακοῖς. 
[74 ΄-“3ἅ 7 , 

ὥς σε στενάζω τῶν τεθνηκότων πλέον" 



ΤΗΕ ΡΗΟΕΒΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΘΕΝΒ 

Ραβοίηρ ἴὸ ἘΠ δ πὶ ΠπῸ οὐγθὸ οὐ Γμαῖι5. 
ΕῸΣ ποῖ 90. νυ 0] 655 πὶ 1 ΤγῸ πη {πε ὈΙΈΗ, 
Αϑ5 το ἠενίϑε ὑπ 96 ὉΠ|πρ ρα! δῦ Τ]Π6 ΕΥ̓Θ5 
Απά μὴν 50η5᾽ ἴδ, ας Ὀγ {πὸ ἤἥηρεν οἵ σά. 
οὐ θὲ :---ν αῦ 5Π4}}  ἀο, {πῸ Του πο - οὐοϑῦ ἢ 
ὙΠΟ 5114}} σομηραηΐοη πη6, μὴν Ὁ] Πα ἴδ ρ5 ρα ἢ 
56 ψ}ὴὸ ἰ5 ἀεδὰ ἢ Ο γϑὰ, γε Ὲ 516 αἰΐνε ! 
Μν 90η8, ἃ φῬΟΑΪΥ μαϊρ δ Νὰν, 1 Βᾶνε ποῃ6. 
Αἴ 1 γεῖῦ γοιηρ, ἴο νυΐη πη6 ᾿νε Πο0α ἢ 
γποποε ὃ ὙΥΠετεΐογο, Οὐθοη, 5]αν τὸ αὐξουν ἢ 1020 
ΕῸν ἔπουῦ νν 1] 51αν, 1 Τουτἢ {πὸ ἰαπα ποῖ φαβί. 
γε πϑνοὺ ὑνν]ηΐηρ του πα ἔν ΚπΘ6 τηΐπε Πα Πε5 
Α εοον αν ψ.}}} 1 9Πον πθ, ἴο θεῖγαν 
Μν πόθ ]ὲ θἱγΈἢ, ῃονν 11] βοθ δου 1 ἔαγο. 

ΘσΗΕΟΝ 

611 παϑὲ ποὺ φαϊα ποι νυ] ποῦ οἰαθΡ τὴν ΚΗΘ65 ἡ 
Ι οαπποὶ οὐ {πδὸ ἄν 6 }} νυ ττῆϊη πὸ ἰαπα. Ι 
ΟΥ̓ πδθὲ ἀθδα ἔνναΐῃ, θὲ ὑπὶ5 νη πὲ ΠᾺ}}ς ' 
Βοῦπε 5 γαϊρσηῦνναν : {παὺ--ἰπα οοῦρθε οἵ πὴ γΠ0 

ΘΆΤΩ6 
ὙΠ ἀ]εὴς ἴο ϑυηἶζα 5 ἔα 675 εἰΐν.-- 
Εογΐη οὗ {πὸ Ἰαπηα᾽ 5 θοπά 5. Του} 655 5Π4}} θὲ οαϑί. 1630 
Τὸ 411} (δάμηθδηβ 5Π4}1} ὑΠ15 θὲ ργοοϊαϊπηθα :-- 
“Ὑ͵Ποβο οὶ ἐΠηῖς φοῦρϑβε ἰαγίηρ υυγεαῦῃς 15 Τοὰηα, 
Οὐ τ ἢ δάση ΠΙαϊηρ, ἀ δα }}} 5Π.4}} θὲ Πἰ5 πηθϑά. 
}πνερῦ,ς πραγ Ἔ 4, Ἰδανε ἢϊπι τηθαὺ ἔου Ὀἰγα5.᾿ 
Βαυΐ ποι ἐπν τηοιγπΐηρ Ὁ ἘΠ6 ΘΟΥ̓́Ρ565 γε, 
Απέεϊρομο, ἰδᾶνο, ἀπα σεῦ {πδὸ νυ] Πϊη ἀ0015. 
Τὴν τπδίάθη βἴαΐα ἀπ0}} ἔπ 6 τπουτονν ΚΕΕΡ, 
ΠΏ σύθοπ {πὸ οοῦοῇ οὗ Ηδοϑιηοη νναἰζεῖῃ {Πδ66.᾿ 

ἈΝΤΙΘΟΝΕ 

ἘΑύΠοΥ, ἴῃ νυν δῦ 1115 15 ΟἿἹ τηΐθουν ὙΠ τηθα ' 
Εὸν {πθο 1 τὰκ τόδ τποΥ6 ὑπδὴ [Ὸγ πὲ ἀθδα. 1040 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

οὐ γὰρ τὸ μέν σοι βαρὺ κακῶν, τὸ δ᾽ οὐ βαρύ, 
ἀλλ᾽ εἰς ἅπαντα δυστυχὴς ἔφυς, πάτερ. 

ἀτὰρ Ἐπ ἐρωτῶ τὸν νεωστὶ κοίρανον' 
[τί τόνδ᾽ ὑβρίξεις πατέρ᾽ ἀποστέλλων χθονός; ] 
τί θεσμοποιεῖς ἐπὶ ταλαιπώρῳ νεκρῷ ; 

ΚΡΕΩ͂Ν 
7 9 ᾿ -“ 

᾿Ετεοκλέους βουλεύματ᾽, οὐχ ἡμῶν τάδε. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΕΣ 77 ὰ. Χ ἴω ἃ ΟἹ 7, ᾽7] 

ἄφρονά γε, καὶ σὺ μῶρος ὃς ἐπίθου τάδε. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
»“, » ψ .» » Υ̓ 5 “Ὁ 

πῶς ; τἀντεταλμέν᾽ οὐ δίκαιον ἐκπονεῖν ; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
» Ἃ Ψ οὐ  } “ 3 5 ͵7ὔ 

οὔκ, ἢν πονηρά γ᾽ ἢ κακῶς τ᾽ εἰρημένα. 

ΚΡΕΩΝ 
“ δ 

τί δ᾽; οὐ δικαίως ὅδε κυσὶν δοθήσεται ; 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
» Μ ἊΝ ᾽ν 7 7 Ἂ 

οὐκ ἔννομον γὰρ τὴν δίκην πράσσεσθέ νιν. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
» , »] ΧΝ 5 » ᾿] ἣν " 

εἴπερ γε πόλεως ἐχθρὸς ἣν, οὐκ ἐχθρὸς ὦν. 
ΑΝΤΙΓΌΝΗ 

» » “ ͵ Ν 7 

οὔκουν ἔδωκε τῇ τύχῃ τὸν δαίμονα ; 

ΚΡΕΩ͂Ν 
Ν [οἷ 77 Ν᾿ 7 7 

καὶ τῷ τάφῳ νυν τὴν δίκην παρασχέτω. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

7ὔ 7 Ν 7 ᾿] “- “ 

τί πλημμελήσας, τὸ μέρος εἰ μετῆλθε γῆς ; 

ΚΡΕΩ͂Ν 
», «ΘΟ» ς 7 ς 7 Ἧ, 

ἄταφος ὅδ᾽ ἁνήρ, ὡς μάθης, γενήσεται. 
ΑΝΤΙΓΌΝΗ 

ἐγώ σφε θάψω, κἂν ἀπεννέπη πόλις. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
εν Β; 1.3.1 τ ᾿ [οἱ ΄ “ 

σαυτὴν ἄρ᾽ ἐγγὺς τῷδε συνθάψεις νεκρῷ. 



ΤῊ ΡΗΟΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΘΕῈΝΒ 

ΤῊ 6 1115 ἄγ ποῦ ρᾶγῦ πδᾶνυ ἀπά ραν Πρ, 
Βεΐ ἴῃ ἅ}} {π|πρς ἀγῈ {θὰ ἴῃ νΟ  ] οα56, 
Βυΐ {π6ὸῸ 1 αποβείοη, πουν-τογοαῖοα Κίηρ, 
[ὙὐὩν ουὐξναρο {Ππι5 γὴν δἰτο 10} θα ΙΒ 6 ηὉ 2] 
ὙΥΠουοίουο πὰ Κὸ ἰὰννβ Του Ϊπρ᾽ ἃ ΠΆ0]6 55. ΘΟΥ͂86Ὲ ἢ 

ΘΗΕΟΝ 
ΒΕ δοο ς᾽ ογἀϊηδησθ, ποῦ τη, 15. 6Π]15. 

ἈΝΤΙΘΌΝΕ 
᾿ΤΊῚς9 6 η561655-- -ὐν τ ]δος ἔποι ΜΠῸ οἵν᾽ οὐ 1 ἔοτοο. 

ΓΉΕΟΝ 
Ηονν, ννευε ποῖ 18 ἴὸ οαγῖν οὐ ἢΪς Ποϑὺς ἢ 

ΑΝΤΙΘΟΝΕ 
{πον ΡῈ νυ Όηρ', [Π ΤΆ] 166 ΘΡΟΚΕΙ---Πὸ ! 

ΟΒΕΟΝ 
Ηονν, ννευε ἡ ποῖ 1ι5ῖ ἴο οαϑῇ γοῃ πη ἰὼ ἄορ ἢ 

ΑΝΤΙΘΟΝΕ 
Νὰν : 850 γῈ ψ θα Κ ὁ. ΠΪπ ΠῸ ἰανν ἢ} νϑησθδη66. 

ΘΗΕΟΝ , 
Υρα, {τὸ ΤΠ ΘΡῈ5 ἃ ἴοθ, πὸ ἴοε Ὀν υἱγτ ἢ, 

ΑΝΤΙΘΌΝΕ 
Ηδτ ες ποῖ ππΐο ἔαξε μαῖα Του εις ΠΠ 6 ἢ 

ΘΟΗΕΟΝ 
Εν ες οἵ θγ 14] πον ἴοο ᾿εἰ Πίτη ρᾶν. 

ΑΝΤΙΘΟΝΕ 
ὙΠ ογείη ϑἰηπθα δ, γ ΠῸ οαμηθ το Οἰαἰη 5. Οὐ ̓ ἢ 

ΟΠΕΟΝ 
“ΓΠΙ5 τηδπ 514}} πᾶνε πὸ θατα], θὲ ἔποῖ 91116. | 

ΑΝΤΙΘΟΝΕ 
ΤΙ. τπουρἢ {πὸ οςἴαξο Του], νν 11} θαγν Πῖμη. 

ΓΠΕΟΝ 
ΤΉ 561 ὑΠπδπὶ 504}0 ἀπο αν ἢ την ἀθαα. 

π΄ 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
ἀλλ᾽ εὐκλεές τοι δύο φίχω κεῖσθαι πέλας. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
᾽ , 

1660 λάζυσθε τήνδε κεὶς δόμους κομίζετε. 
ΑΝΤΙΓΌΝΗ 

» ΄Ν, 9 » Ν “ΟΣ 5 7] ἴω 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ τοῦδ᾽ οὐ μεθήσομαι νεκροῦ. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

» ΘΕῸΣ 7 Ἧς ἫΝ ᾽ ἃ ᾿ - ἔκριν᾽ ὁ δαίμων, παρθέν᾽, οὐχ ἃ σοὶ δοκεῖ. 
ΑΝΤΙΓΌΝΗ 

» - , Ἄγ ι)ὴ5 ᾽ ; 

κἀκεῖνο κέκριται, μὴ ἐφυβρίζεσθα: νεκρούς. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

ς » » Χ Ὁ Ὁ Ὁ Ν , , ὡς οὔτις ἀμφὶ τῷδ᾽ ὑγρὰν θήσει κόνιν. 
ΑΝΤΙΓΌΝΗ 

Ἀ , “ Ἁ » 7 ς 

ναὶ πρός σε τῆσδε μητρὸς ᾿Ιοκάστης, ἸΚρέον. 
ΚΡΕΩΝ 

’ “-“ » ΝῚ Ἃ 7, ,ὔ 

μάταια μοχθεῖς" οὐ γὰρ ἂν τύχοις τάδε. 
ΑΝΤΙΓΌΝΗ 

σὺ δ᾽ ἀλλὰ νεκρῷ λουτρὰ περιβαλεῖν μ᾽ ἔα. 
ΚΡΕΩΝ 

ἃ ἴδε δῶν » “ » ’ὔ ’ 

ἐν τοῦτ ἂν εἴη τῶν ἀπορρήτων πόλει. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
» ᾽ ὸ Α » ἴω “ 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ τραύματ᾽ ἄγρια τελαμῶνας βαλεῖν. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

ὩΣ » Μ Β' ὁ, τὸ Ἁ Ι͂ 7 , 

1670 οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως σὺ τόνδε τιμήσεις νέκυν. 
ΑΝΤΙΓΌΝΗ 

7, ὦ φίλτατ᾽, ἀλλὰ στόμα γε σὸν προσπτύξομαι. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

᾽ Ἁ » ά Ν Ν , ἣ οὐ μὴ ἐς γάμους σοὺς συμφορὰν κτήσῃ γόοις. 
ΑΝΤΙΓΌΝΗ 

Φ' Ν -“ [4] ἴω 

ἢ γὰρ γαμοῦμαι ζῶσα παιδὶ σῷ ποτε; 
ΚΡΕΩ͂Ν 

πολλή γ᾽ ἀνάγκη: ποῖ γὰρ ἐκφεύξει λέχος ; 
48ο 



ΤῊΗΕ ΡΗΘΕΝΙΟΙΑ͂Ν ΜΑΙΌΕΈΝΒ 

ἈΝΤΙΘΟΝΕ 
᾿ΤῚ5 σἹ]ονίοιις ἐπα! ἔννὸ {Ἰοης Π16 οἷ Ὁν οἷ46. 

ΘΟΗΕΟΝ 
56 176 νὸ {Π|5 ρ!Ἱ, ἀπ Πα ]6 πον ὉΠ ἀοοΥς ! 1000 

ἈΝΤΙΘΟΝΕ 
Νονδὺ  ἴῸν 1 01] ποῦ ἀπο ]45}0 {Πὶς ΘΟ 056. 

ΘΟΗΕΟΝ 
οὐ παῖ ἀδογθθά, σον], ποῦ ἃ5 ϑϑευης {πΠ6 6 σοοά. 

ἈΝΤΙΘΟΝΕ 
Υδα-- -παὺ! ἀδογθθά {Π|5, Ομέγασο ποὶ ἐδ εἰσαι ! 

ΘΟΠΈΟΝ 
Κπον. ΠΟΙ 51Π|Ὰ}} φργδαὰ πὸ ἀδρ ἀπο ον εὺ ἢ πη. 

ἈΝΤΙΘΌΝΕ 
Νὰν !---ἴον «Γοοιοία᾽ 9, ἔῸΥ εἷς ποῦ θυ 9 θα Κα! 

ΘΟΒΕΈΟΝ 
Ναΐη ἰ5 ἔην Ἰα οι : τΠεῖς ἔΠοῖι 5Π4}} ποῖ νυἱη. 

᾿ΑΝΤΙΘΟΝΕ 
Βυ εν αὐ Ἰθαϑὺ ἐπαΐ τὰν Ὀαΐῃ6 τΠ 6 ΘοΥθ56. 

ΟΒΕΟΝ 
ΤῊ 5 50.411} 0»ὲ οἵ ἐπε ἐπίηρς ὑπὸ ςἴαξε Του 15. 

ΑΝΤΙΘΟΝΕ 
Γ,δἴ πὸ αὖ ᾿ἰϑαςῦ Ὀ᾽πα ἀρ Πῖ5 οὐπι6] νοι ηα9. 

ΟΒΕΟΝ 
ἼΠοῖ 94] ἴῃ πῸ νυ ῖϑο Πποποιι {πὶς ἀδδα τηδηῃ. 1670 

ΑΝΤΙΘΟΝΕ 
Βεϊονὲδά ! οἱ ἐῃν [ἰἰρ5 {Πϊς Κιδθ5 αὖ ᾿ϑαβί--- 

ΘΒΕΟΝ 
Μδγὺ ποῖ ἐῃν ὑγ1648]}᾽5 ἰουΐαπα Ὀν Ἰαπηθηΐβ, 

ΑΝΤΙΘΟΝΕ 
Ηον ! ᾿ἰνίηρ 5Π4}} 1 δ οὺ νυϑα ςοὴ οὗ {πῖπὸ ἢ 

ΟΠΈΟΝ 
Νρρᾷς γητοὺ πο. ὙΠ Ποὺ ον ἐπὸ σοι ἢ υἱὲ δε ἢ 

4ὃτ 
ΥΟΙ,. ΠΠ. Ἅ: 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
τῷ ,ὔ .Λ ϑ'. Ὁ 7 

νὺξ ἀρ᾽ ἐκείνη Δαναΐδων μ᾽ ἕξει μίαν. 
ΚΡΕΩΝ 

εἶδες τὸ τόλμημ᾽ οἷον ἐξωνείδισεν ; 
ΑΝΤΙΓΌΝΗ 

" , “ ῇ ᾽ ,ὔ ἴστω σίδηρος ὅρκιόν τέ μοι ξίφος. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

ἴω ἴω ’ 

τί δ᾽ ἐκπροθυμεῖ τῶνδ᾽ ἀπηλλάχθαι γάμων ; 
ΑΝΤΙΓΌΝΗ 

συμφεύξομαι τῷδ᾽ ἀθλιωτάτῳ πατρί. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

"ὰ 3 ΝΜ) , 

1080 γενναιότης σοι, μωρια δ᾽ ἔνεστί τις. 

ΑΝΤΙΓΤΌΝΗ 
Ν “ 7 » κα 4 , 

καὶ ξυνθανοῦμαί., γ᾽, ὡς μάθῃς περαιτέρω. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

3 Ἂ , 

ἴθ, οὐ φονεύσεις παῖδ᾽ ἐμόν, λίπε χθόνα. 

ΟΙΔΙΠΟΥ͂ΣΛ .- 
5 ͵7 ᾿Ὶ “-“ 7 “ , 

ὦ θύγατερ, αἰνῶ μέν σε τῆς προθυμίας. 
ΑΝΤΙΓΌΝΗ 

» » 2 Α Ὰ ᾿ ΄ , 7 

ἀλλ᾽ εἰ γαμοίμην, σὺ δὲ μόνος φεύγοις, πάτερ ; 

ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ 
΄εο Ὁ ᾽ “ Μ ϑ.ὩὉ Ν , [4 

μέν᾽ εὐτυχοῦσα, τἄμ᾽ ἐγὼ στέρξω κακά. 
ΑΝΤΙΓΌΝΗ 

Ν 7 ῈΣ Ν "4 ΄, καὶ τίς σε τυφλὸν ὄντα θεραπεύσει, πάτερ ; 
ΟἸΔΙΠΟΥΣ 

πεσὼν ὅπου μοι μοῖρα κείσομαι πέδῳ. 
ΑΝΤΙΓΤΌΝΗ 

.« Σ Ρ] , “- Ά Ν ;ε 3, ϑεὺ ἢ 

ὁ δ᾽ Οἰδίπους ποῦ καὶ τὰ κλείν᾽ αἰνίγματα ; 
ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ 

᾿ 5 ἃ “᾿ 7] , » ἃὰ 

ὄλωλ᾽" ἕν ἣμάρ μ᾽ ὠλβισ᾽, ἕν δ᾽ ἀπώλεσεν. 
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ΤῊΒ ΡΗΘΟΒΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕῈΝΒ 

ἈΝΤΊΘΟΝΕ 

Πα πἰρη 9Π4}} ργόνὸ τὸ πὲ οὐ Πλαπαιο Π)α παρ ξεγοι ! 
ΘΠΈΟΝ (0 ΘΕΡΙΡΟΒ) 

1)οςῖ τανὶς πον ταὶς 96 ἢ πον γοοκ]όςηφος ἢ 

ΑΝΤΙΘΟΝΕ (γαΐδιη σ᾽ ΡΟΙῪ ΝΕΙΘΕΒ᾽ “ον Ἃ) 

νυ 1685 ἔπ 5066}--ἰΠς νον ν Π Υ Όν ΤΠ ον ΘΆΓ, 

ΘΗΕΟΝ 
ὙΠ ογθίουε 50 ραρ εν ἴο ἀνοϊά {Πὶς ὈγΤΑ] ἢ 

ΑΝΤΙΘΌΝΕ 
1 ΜΠ] 9 ῃατὸ Ἔχῖϊο νἹΠ τΐηθ ΠΡ] 655 5106, 

ΟΒΕΟΝ 
ΝΟΌ]Θ ὑῃν ορὶγ, νοῦ αν κε [0Π}ν ἐπ όσα. 

ΑΝΤΙΘΟΝΕ 
ρα, πὰ ψἹἢ Πίτη ψν1}} α16. Καον {Π15 ψν {Π 8]. 

ΟΠΈΟΝ 
ὙΠΟ 5.4}} ποῖ 5] ν τὴν βοη. Ηδηςε, ᾿ἰδανο ἔπε Ἰἰαπά ! 

[χπ|. 
ΟΕΡΙΡῸΒ 

Παρ ητευ, ἴον ἐν ἀδνοίίοη ἔμ ηκ [ἀπ 66. 
ἈΝΤΙΘΌΝΕ 

7 τηᾶγυν, ἔἈ Ποὺ. -ἰποὰ ἴῃ οχῖϊα Ἰοπε ! 

ΟΕΘΙΡΟΒ 
Αἢ οἵαν: θῈ ᾶρρυ. 1 1] θδδν τηΐπε 1115. 

ἈΝΤΙΘΌΝΕ 
ὙΠῸ ὑπθὴ ψν1}} τηϊηϊϑίου τὸ ἔν Ὀ]πάποϑθς5, ἔα Ποὺ ἢ 

: ΟΕΡΙΡΌΒ 
ὙΥΏΥῈ τὴν ννεἰτα 15, ἔῃ γῈ 5Π4]]} 1 [Ἀ}], ἔπεσε 116. 

ἈΝΤΙΘΌΝΕ 
Αἢ, ψ ἤογε 5 Οεαῖϊρι ;--Ὑ Πέτα ἐπαὲ τ 44]6ὲ μιηδα ἢ 

ΟΕΡΙΡΌΒ 
Ιο5ῖ. πε ἀἂν Ὀ]65βεα τηθ, ὁπε μα τυ] η δα τὴ 6 

1 Ὑγ8000 516 νν {π6 πα πεῖ5 ὑγῇοτη ἔπαν τε θα ρογξουοο, 
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ΦΟΙΝΙΣΣΑῚΙ 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
οὔκουν μετασχεῖν κἀμὲ δεῖ τῶν σῶν κακῶν ; 

ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ 
"] Ν Χ Ν ᾿ “ 7 

αἰσχρὰ φυγὴ θυγατρὶ σὺν τυφλῷ πατρί. 
ΑΝΤΙΓΌΝΗ 

ν ᾿ 3. δ Ν 7 7 

ου, σωφρονούσῃ γ, ἀλλὰ γενναία, πάτερ. 

ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ 
7 77 7 Ν ᾿ ,7 , προσάγαγέ νύν με, μητρὸς ὡς Ψψαύσω σέθεν. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
“ “ 7 

ἰδού, γεραιᾶς φιλτάτης ψαῦσον χερί. 
ΟΙἸΔΙΠΟΥ͂Σ 

ὡς Ἂ (τὺ 7 ϑυν 3. 7 
ὦ μῆτερ, ὦ ξυνάορ᾽ ἀθλιωτάτη. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
" » « “ οἰκτρὰ πρόκειται, πάντ᾽ ἔχουσ᾽ ὁμοῦ κακά. 

ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ 
᾿Ετεοκλέους δὲ πτῶμα Πολυνείκους τε ποῦ ; 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
τώδ᾽ ἐκτάδην σοι κεῖσθον ἀλλήλοιν πέλας. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ 
Ψ Χ Ὧν ιν ΎΤΙΝ , - πρόσθες τυφλὴν χεῖρ᾽ ἐπὶ πρόσωπα δυστυχῆ. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
» 7 , “ 7 [χ4 7 

ἰδού, θανόντων σῶν τέκνων ἅπτου χερί. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ 

ΠῚ 5. 
ὦ φίλα πεσήματ᾽ ἀθλι’ ἀθλίου πατρός. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
τὸ ἴὰ ἴρὶ 5 ὦ φίλτατον δῆτ᾽ ὄνομα ἸΤ]ολυνείκους ἐμοί. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ 
“ 7 5 “ 7 Ἄ): 

νῦν χρησμός, ὦ παῖ, Λοξίου περαίνεται. 
ΑΝΤΙΓΌΝΗ 

ς - }] 353.», 4 Ν, “- ᾽ “ 7 

ὁ ποῖος ; ἀλλ᾽ ἢ πρὸς κακοῖς ἐρεῖς κακά ; 
ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ 

Ρ] “- ᾿] “- , 

ἐν ταῖς ᾿Αθήναις κατθανεῖν μ᾽ ἀλώμενον. 



ΤῊΗΕ ΡΗΘΕΝΊΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΒΝΕ 

ΔΝΤΊΘΟΟΝΕ 
[5 16 ποῦ {πη τὴν ἄτι ἴο 5Παγὸ ἔΠῖπηο 11|5 Ὁ 1690 

ΘΕΡΙΡῸΞ 
ἼνοΥε ἃ πα ̓ 5 5ΠΆπη6.- -- Χο ἢ πον ὈΠΠ οἶνο ! 

ἈΝΤΙΘΟΟΝΕ 
Νὰν, θυῖ--80 586 0» ννῖβο-- πο  σἹονν, ἔἈΈΠ ον, 

ΘΕΡΙΡΌΣ 
ΤΠΑῈ Τυπὰν τοῦ ἢ ἔν τοῦθ ον, σαϊάθ τε πονν. 

ἈΝΤΙΘΟΝΕ 
ο. τοῦ ἢ ΠΟΥ ἢ ἐπίπε Ππαπά- 90 ο], 50 ἄφαγ ! 

ΟΕΡΙΡΙΒ 
ΑΠἢ πιοῖποῦ ἢ Αἢ, πιοσὲ Πρ] 655 περι εεῦ τΐπο ! 

ἈΝΤΙΘΟΝΕ 

ΡΙΐθοιις 5η6 ᾿16 5, Υ ΓΠ 4}} 1115 σον πο αὐ οποε, 

ΟΕΡΙΡΙ 5 
Ετθοο 6β᾽ οὐδε, πᾷ ΡοΪν ποῖος -- - Ποτὲ ἢ 

ΑΝΤΙΘΟΌΝΕ 
Ηετεὲ 16 ὑπὸν, ὁ οἢ ν οὔποτ 5 οἰάε ουἱδεγειοῃεα. 

ΟΕΡΙΡΙΒ 
Τὰν τὴν ὈΠ πα Παπἢ ἀρομ ἐπεῖν 11]. 5 τ  α γον 5. ᾿ 

ΑΝΤΙΘΌΝΕ 
Τὼ {πεγὰ : ἴοπο ἢ ἢ ἐΠῖπο παπα ἢν οΠΠ] ἄγει ο᾽αῖῃ. 1700 

ΘΕΡΙΡΙΞ 
ον Παρ] 655 ἀδλα φοὴ5 οἵ ἃ ΠΑΡ] 655 5ῖτὲ ! 

ΑΝΤΙΘΌΝΕ 
ΑἩ ΡοΪνπεῖοοθβ, πᾶ]ηε τηρϑὲ ἀδὰγ ἴο τπὸ ! 

ΟΕΡΙΡΙΒ 
Νόονν, οἢ1Π4, ἀο. ἢ Τυχίαϑ᾽ οὐ ] 6. οοληθ ἴῸ ρᾶ55,.. - 

ἈΝΤΙΘΌΝΕ 
παι} Ὑγ0ΠῚ ποῖ {61} πὲ νν ΠΠ1- θεςῖο ἐπὸ οἱ] ἢ 

ΘΕΡΙΡΙΞ 
ΤΠαΐ 1, ἃ νη ήἤεγευ, 5Που]4 ἴῃ ΑἸ εης ἤϊε. 
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ΦΟΙΝΊΙΣΣΑΊΙ 

ΑΝΤΙΤΌΝΗ 
“-“ Ζ .] 7 

ποῦ ; τίς σε πύργος ᾿Ατθίδος προσδέξεται ; 

ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ 
Ν , 5“... ΄ “ 

ἱερὸς ἹΚολωνός, δώμαθ᾽ ἱππίου θεοῦ. 
ἀλλ᾽ εἶα, τυφλῷ τῷδ᾽ ὑπηρέτει πατρί. 
ἐπεὶ προθυμεῖ τῆσδε κοινοῦσθαι φυγῆς. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
1710 ἴθ᾽ εἰς φυγὰν τάλαιναν' ὄρεγε χέρα φίλαν, 

πάτερ γεραιέ, πομπίμαν 
ἔχων ἔμ᾽ ὥστε ναυσίπομπον αὔραν. 

ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ 
ἰδοὺ πορεύομαι, τέκνον" 
σύ μοι ποδαγὸς ἀθλία γενοῦ. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
ῇ , 2 ,, 

γενόμεθα γενόμεθ᾽ ἀθλιαί 
- - ΄ , 

γε δῆτα Θηβαιᾶν μάλιστα παρθένων. 
ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ 

ὁ Ἂ 3) 7 

πόθι γεραιὸν ἴχνος τίθημι ; 
βάκτρα πρόσφερ᾽, ὦ τέκνον. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
1720 τᾷδε τᾷδε βᾶθί μοι, 

τᾷδε τᾷδε πόδα τίθει 
ὥστ᾽ ὄνειρον ἰσχύν. 

ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ 
ὟΝ 3 .“ Ν 

ἰὼ ἰώ, δυστυχεστάτας φυγὰς 
ἐλαύνων τὸν γέροντά μ᾽ ἐκ πάτρας. 
ἘΝ 15. οὖ νὴ 7εϑινθεῖφι 7 

ἰὼ ἰώ, δεινὰ δείν᾽ ἐγὼ τλάς. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
"4 7 7 » » ς “ 7 7 

τί τλάς ; τί τλάς ; οὐχ ὁρᾷ Δίκα κακούς, 
οὐδ᾽ ἀμείβεται βροτῶν ἀσυνεσίας. 

4δ6 



ΤΗΒ ΡΗΟΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΕΝΕ 

ἈΝΤΊΘΟΝΕ 
γεγο ἢ; παῖ Αἰπεηίαπ θασρ᾽ 5Π4}} Παυθουν ὑπ εε ἢ 

ΟΕΡΙΡῸΞ 
ΗΔ]Π]ον οα (ο]οπιις, (Ππαυοῦ-Ἀ  Π οΥ 5 1 Ποππο. 
Οπ {πεη : ἴο τΠῖς ἢν ὈΠΠα οἴγα ΠΉΪ 5 ΘΓ, 
ϑίποε ἔδποιι ατὲ ἤχεα ἴο 588 τὴν ὈΔΠ 5 Πηη  ηΐ. 

ΑΝΤΙΘΌΟΝΕ 
ΤῸ νόθα! Ἔχῖ]ο Ρδ55 ἄννᾶν. 1710 

δίγοῖςῃ ἐόσίῃ, Ὁ Ποὺ Ποᾶγντ-στον, 
Τὴν ἀθὰγ μβαπά: ΘΥΆΒΡ 6. πες 1 Ἰ᾿εδά, 
Α5 Ῥγθοζα ναῇϑ οὴ ὑΠ6 σά] γ᾽ 5 βρεεά. 

ΟΕΡΙΡῸΚ 
1.0. ἀδιρηζον,  μὰ55 9 : 
ΤΠοῖ στιά δ τηθ, Παρ] 655 9Π6. 

ἈΝΤΙΘΟΝΕ 
Ηρ] εβς 1 ἀι--ἰῃοῖι βὰν δὶ νι 6 }}-- 
ΑΡονο 4]}1} τηδί ας ἴῃ ΤΠ ας ἐπα ἄν ε]}. 

ΟΕΘΙΡΟΞ 
ὙΥΠεσα 584}} 1 μ]απέ τηΐπὸ οἱ ἔδεϊ πον ἢ 
Βδδοὴ τὴς τὴν 5ἰδῆϊ, Ὁ ἀδαυρηΐζον, ἔποιι. 

ἈΝΤΙΘΌΝΕ ΐ 
ΗΠ ουνναγά, ΠΙ Πουνναγά, ἐγεδα: 1790 

1,6 τῆν ἔδει ἔΌΠ]ονν ΠΙΠΘΥ της Πα πη. 
Ο 5ἰγοηρίῃ]θς5 ἃ5 ἀγδάτη οὔ {πὸ πὶρῃΐ ! 

ΟΕΡΙΡῸΒ 
ΑἩ {ποῖ γΠῆοὺ οα ψ υοιοπεαάδβὶ εχῖϊε Παβὶ σρεα 

Τῆς οἹα τπὰπ ἔογὶ ἢ οὗ 5 ἔα που ]αηα ! 
Αἢ νοὸς 1 Πᾶνε θοσπε ' ΔΒ ΠοΟΙΤΟΥ 5 Πεῖσῃί! 

ἈΝΤΙΘΟΝΕ 

Τλοῖι ἠασί δογπο Ὁ. ἐδοιι πασί ῥογηο ὅ.-- ἀοἱἢ «Πιπῖϊσε 

γοραγα. ποῦ ἐπ 6 
ΤΠ βίππου ἢ Ἐδαυϊξεῖῃ 586 ποῖ {πε [0]}1165 οἵ πγεὴ ἢ 

1 Ῥοβείάοῃ, ὕπε ὥὅϑα-"οα, γ πο ογοαΐεα {Π6 ἢγβι ὑγᾶγ- ΠΟΓΞΘ, 

487 



1740 

1750 

48ὃ 

ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ 
ὅδ᾽ εἰμὶ μοῦσαν ὃς ἐπὶ καλ- 
λίνικον οὐράνιον ἔβαν 
παρθένου κόρας αἴ- 
νιγμ’ ἀσύνετον εὑρών. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
Σ φιγγὸς ἀναφέρεις ὄνειδος. 
ἄπαγε τὰ πάρος εὐτυχήματ᾽ αὐδῶν. 
τάδε σ᾽ ἐπέμενε μέλεα πάθεα 
φυγάδα πατρίδος ἄπο γενόμενον, 
ὦ πάτερ, θανεῖν που. 
ποθεινὰ δάκρυα παρὰ φίλαισι παρθένοις 
λιποῦσ᾽ ἄπειμι πατρίδος ἀποπρὸ γαίας 
ἀπαρθένευτ᾽ ἀλωμένα. 

ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ 
φεῦ τὸ χρήσιμον φρενῶν. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
εἰς πατρός γε συμφορὰς 
εὐκλεᾶ με θήσει: 
τάλαιν᾽ ἐγὼ [σῶν] συγγόνου θ᾽ ὑβρισμάτων, 
ὃς ἐκ δόμων νέκυς ἄθαπτος οἴχεται 
μέλεος, ὅν, εἴ με καὶ θανεῖν, πάτερ, χρεών, 
σκότια γᾷ καλύψω. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ 
πρὸς ἥλικας φάνηθι σάς. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ 
ἅλις ὀδυρμάτων ἐμῶν. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ 
σὺ δ᾽ ἀμφὶ βωμίους λιτάς.--- 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
κόρον ἔχουσ᾽ ἐμῶν κακῶν. 



ἸῊΒ ΡΗΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΘῈΝΒ 

ΟΕΌΙΡῸΒ 
1,0. 1 ἀν ἢδ οἡ Ὀγοαΐῃ 

Οἵ βοὴρ πργαϊδοα ἴὸ Ποάνθη, 
ὙΠ οὴ ὑπαῖ ἀατκ τ 616 οὐ της Μαϊά οἵ ΠολαΝ 

Τὸ πὸ ἴο τοδὶ ννὰβ σίνεη. 

ἈΝΤΙΘΌΝΕ 
γὴν ταῖβο {πΠῸ σῃοβὶ οὐ 5ῃδμπιο. {πὸ ΘρΡἢ ΠΧ ᾿ 5 βἴουν ἢ 
ΕοΥ Θαγ ἴοὸ νὰππὶ ἴοο ἰαΐο {παῖ [ἀφ α σἴονν. 
Εὸν {πὸὸ {Π|5 ἈΠ ρῚ]5}} ’'ὰν {πὸ νν Π]Π]ὸ ἴῃ νναἱῇ, 
βὰν τομὴ τ ν Ἰἰὰπα ἴο Κπον πὸ ὀχ ]ε᾽ 5 ἕαίο, 

Απά. ξα Ποσ, ἴπ ΒΟ 6 Ρίαοο ἀπ κπόνη τὸ αἴο. 
Τὸ πᾶς νΠη0 ἴονὸ πη ᾿θανὶπηρ ἔθασβ οὐ γϑαγηΐηρ, 
τόμ [ἘΠ οὐ] πα ἀπ Ἔχῖϊο ἀπγ  ἔπΠΠ11}Ὸ 

Ι νἀ πάον [ἢν ᾿π Η] σ᾽ πὐπτηα! ἤθηϊν. 

ΘΟΕΡΘΙΡῸΞ 
δος ἴον {πὸ ποσὶ Ποτὲ ἀἰπιῦν᾽ 5 ἤτο 5 θαγηηρ ! 

ἈΝΤΙΘΌΝΕ 
Ὑνῖποα νΊ ἢ τὴν [τ ΠΥ 5 σα αἱ ΓΈ ΠΟν" 
ΓῊΪ5. 5Π4}} "θὲ χτἶπὸ πὲ ἀπ ΟΥ̓). 

δος ἴον {ῃν ψτοπρβ! Βιυοίπου, ἃ]ὰ5 ἴον {Πῖηθ. 
Δ ΠῸ τομὴ ἐπῖπε Ποητὸ ἃ ΓοΙ ] 55 ΟΟΥ5 6 σὲ {Πτπδὲ, 

Ηδρ]ο55} ὙΠοῖρῊ ἀθαὶῃ. μὲν οἶσο, ΤῸν {Π|5 θὲ Ηγΐηδ. 
Υοὺ ψ 1} 1 νοὶ! πη 5εογ ϊν ἢ ἀπέ. 

ΟΕΡΙΡῸΞ 
5Πονν {Ππδὸ ἀραΐη ἴοὸ ἔν ΘΟ ρἉ "ΟΠ 5 Ἔν 65. 

ΔΝΤΙΘΌΝΕ 
Μ᾽ Ὴν 5Ποι]α {πον νεὸρ ἢ Μίηδ ον ἰδ 5 58} 106. 

ΟΕΘΙΡΌΞ 

ΑΥὐ {πὸ (ὐοάβ᾽ αἰΐζαγβ ἔπ πη ΥΊΠἢ ΞΡ Ὀ] απ οὖν - 

ἈΝΤΙΘΟΝΕ 
ΤΠὲν ννεᾶτν οὗ τὴν [8]. οἵ νηΐβευν. 
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1700 

ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ 
ἴθ᾽ ἀλλὰ Βρόμιος ἵνα τε ση- 
κὸὺς ἄβατος ὄρεσι μαινάδων. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Καδμείαν ᾧ 
νεβρίδα στολιδωσαμένα ποτ᾽ ἐγὼ 
Σεμέλας θίασον 
ἱερὸν ὄρεσιν ἀνεχόρευσα, 
χάριν ἀχάριτον εἰς θεοὺς διδοῦσα : 

ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ 
7 “- 4 ᾿] ’ 

ὦ πάτρας κλεινῆς πολῖται, λεύσσετ᾽, Οἰδίπους 
ὅδε, 

ἉΔ Ν Μι ᾿] 7 » " οὐ “ ἥ᾿ 

ὃς τὰ κλείν᾽ αἰνίγματ᾽ ἔγνω καὶ μέγιστος ἣν 
ἀνήρ, 

ὃς μόνος Σφιγγὸς κατέσχον τῆς μιαιφόνου κράτη, 
νῦν ἄτιμος αὐτὸς οἰκτρὸς ἐξελαύνομαι χθονός. 
ἀλλὰ γὰρ τί ταῦτα θρηνῶ καὶ μάτην ὀδύρομαι: 
τὰς γὰρ ἐκ θεῶν ἀνάγκας θνητὸν ὄντα δεῖ φέρειν. 

ΧΟΡΟΣ 
ὦ μέγα σεμνὴ Νίκη, τὸν ἐμὸν 
βίοτον κατέχοις, 
καὶ μὴ λήγοις στεφανοῦσα. 
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ΤῊΗΕ ΡΗΘΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝΕ 

ΟΕΘΙΡῸΒ 

566 Κ αὐ {πὸ ᾿εαδὲ {πὸ παυπηΐ οἵ πε (Ἰαιποιν- "οὐ 
ΜΙ|Ια Π1}}5 οὐ πὸ Μαοπδάς Ὀν ἔροιῦ ῥγοΐαηε ππίγοά. 

ἈΝΤΙΘΌΝΕ 
Ηον !-- τόπου ποιπαρο νυἱτπουῖ Ποαγὲ 

Τὸ Ηἴμι, ἴῸγ ψνΠομ οὐϑῖν 116 ἀγγαν εα 
Ι͂η ΤΠ οΡα ἢ ἔανν ηϑκίης,  Παα ρᾶγὶ 

ἴῃ ϑϑιηθ] 5. μον ἀἄάποα ἐπαΐ ουνανεὰ 
Βν Π1], Ὀν ρσἷαδάε: 

ΟΕΡΙΡΙΒ 
Ῥξορ ε οἵ ἃ σ]ογίοι5 παϊοῃ, τη κ ε- -(ὐεάϊριι5 4}], 
Ηε νὼ τεδᾶ {πὲ τ 416 ψ ουἹα- τε πον πϑα, {πὲ Τη81 

οἤσα 5εῖ οἡ ΠΙρἢ, 
Ηδε6 ψ"ῆοβε 5ἰπρ]θ ργόν 95 406 1164 [η6 5ρΡῃ χ᾽ 5 ]οοά- 1700 

ΡΟ] αϊεα τϊρῃΐ. 
Νονν αἰϑπομποιγεα ἅτ 1 θα ηεα ἤομ ἀπὲ Ἰἰαπα ἴῃ 

Ρἰΐθοιβ ΡΠ ρῃΐ. 
γε νν»παῦ Βοοῖβ 1ὖ ἔππι5 ἴο νὰ] ἡ Παΐ ργοῆϊς ναίη]ν 

ἴο Ἰατηθηΐ ἢ 
ΥΠοβο ἰἴς πὲ τηοσγία] πϑοᾶς πλπϑὺ θὰγ {πὲ ἴατε οἵ 

Ποάνεη ϑεηΐ. [Βασι ΘΕ θιΡυΒ ἀπε ἈΝΤΊΙΘΌΝΕ. 

ΓΠΗΟΒΞ 
Ηδ1], τενεγδα νἱοΐουν : 
ἢ θοῦ ἀροη τὴν [ἰξὰ ; πὰ τε 

γόον, Πα οΥΌν Εἴευμα]}]ν ! 

[Παειηί ΟΜΝΕΞ, 
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δ ἐν παι τοις ἀποονενμκις ἔρλλλν δ). ν᾿ 
καὶ ΠΣ ὁμποποί ραν τι ΚΗ ΠΡ ἔτ: 

νῈ} ΠΥ ΠΝ ἐμκ να, ἯἬΥ. ΣΦ 

ΝΣ Σερόλας ϑμαραδμ ἢ λαδδης πο. 

ον 88 ΚΟΉΤΤΙ ψίοε 8. 99σνο αὐ ἐοον ὁ 
ἱρὸΣ Ῥ γετὴ ἄλσους 

ΤΣ ΔΙ ον 
Ξ ΜΝ πύατα20 " δ»: 

“1 ΜΊΑ θῖν 89 ΕἸ ἀτρόν τ με ἐρούτοῖ ἴ ἀο γϑας 
σήπει. τ ̓βϑηεϑοἠθοδηῦ ε" ΘΙΒδιτ' “δὴ ζῇ 

“ Ξ εὐτα Ηὸ οὐδ βπλν 
ὩΣ ον ηδὶμ Ὁ ῬΔΉσ Ηρ "ΑἸ δι ενρεάευλν 

άχίατ ΒόδηΠ σα ΠΝ 
1 γέδν, ῬΑ. Ὁ ἈΝΡΑΟ, υσήνίιᾳ, Ῥ' οὐδὲ δουοαα τα 

οἱ κτγρος ἀξὲλ αὐάμμια ονθα ον 

ἀὐδηλὰ ϑλαῖν ἐδήνδτι αὶ δρὸν ΜΗ δὐτο “μαι τς 
ἀπ ς Ύ ΤΡ σ ἐ ρολῖλ γε δ {᾿; ἌΤ Ἢ ὡ δάπρίαι οβρευν εἰ 

Γ[Ἴο δ εἶ “Δ τοϑτ ἡσητα 400: ἡ, ἱπηποιῖ γ τ εἱ ὑαβνης 4 
Ἀρρριτας Ὅν ἤβθμδο δόσε ἿΣ ὃ ϑετὴ6 πον τ  Ν 

; ΤΟΣ γε γι ΒΕ Ὁ) Ν᾽ ᾿ ἣ- 

τρισὶ μὰ ἀςι μγὼς ἀπολο, Βότονθι ΠΗ ἐν δ ὰν 
ἩΌ ΜΩ͂Ν ὙΠῸ ἐδορι , 5ΉΠ| ψ{Ὸ| ποι 4805} Ἑ 

ἐ ἢ ε1919 ὐπὸ ἔττρ ἀνεοῦ 9 

ΘΕ ΜῸ δκυϑτδε ὦ 



ΒΕΡ̓ΡΙΤΑΝΤΟ 



"» 

δτμαιααυδ. . 



ΑΝΘΟΌΜΕΝΈΤ 

ἵν ἐμὸ αν ηρδο “ποσός γμΐθὶ ἴη Α λόησ, {μοῦ τα 
56} ῥουυθθη ἄγρος απ 1 πσῦος. ΒῸν πὸ ὕσο σοὴς οὐ 
Οδάΐρι, ὑεῖησ τϊπα {μἰ ὁ} ἐμεῖν {πὲ μον» οἰ σο, ἐμαὶ ἐμόν 
“ἠομία εἰλυϊείο ἐμεῖν ἐπ μογιίαπος τυ ἐπ συογαί, οουσπαρίσα 
ὁ γΐθ ἐπ ἐμ η, ψ6α} ῳ ψϑαν, οὐϑν ἡ πεῦος. δὸ Εἰεοοίος, 
ῥοῖησ ἐμὲ οἰάθν, ῥεοαηι ἐΐηρ 0. μ6 Λγοί ψϑαν, ἀπε 
Ροϊψηοῖοος ἐΐ δγοίμον ἀδραγίεαί ἤγοηι ἐπα ἰαπαί, ἰοοί ἀπῳ 
οὐοαδῖοπ ΟΓ οἤέποε σἠομίᾳ αγϑο. Μεέ τοὔόη αὐἴεν ἃ 
θα) 5 ὅράοε ἠδ γοίμιγηοα, Εἱεοοίος γε ισεα ἰο ψίοία ἰο ἴηι 
ἐμὲ ἐἰπισάοηι. ἼΖ7΄λθπ γτυοπέ ἠδ ἰο Δἀγασίμα, ἀἴπσ ο΄ ἄγρος, 
γἦο σαῦυθ ἐἶηι ἠϊδ εἰανισλίον ἰο τυῖ{6, απαὶ ἰεὰ ἐογίᾳ ἃ ποσί 
ΘΓ τραῦ τρπείθν σουθπ οἰ 5 ἀφαϊησί ἢ λοῦος. Βμί, ξογαο- 
γε 5 ἴηι σοῖησ ἤξ σεἱ αἱ παιισἠξ ογαοίος ἀπε 566 75, ἠϊ5 
αΥ̓ΤΩῊ γ0α5 εἰΐογίῃ ὑγοΐθη τη δαΐἰε, ἀπ ὁ ἐλοδ δευθη 
οαρίαϊης πος γοίμγηϑεί, ὑμί “ἀγασένις οπίῃ. ἽΤΖ᾿πογϑα εν, 
αοσοογαϊηρ ἰο ἐδ σαογοα οπμσίονι ὁ Π οἰΐας, πα ἐπε ἰαν οὐ 
γυα7, ἰμ6 Αγρίυος σεπέ ἰοὸ γεηχμῖγε ἐς μεθαπο ἰοὸ σμ 787 
ἐμόηι ἰο δέαν ὠὐὐαῃ ἐἠοῖν σἰαῖη ἐμαί ἐμόν τυῖσἠξ ὀπιγῃ ἐδόθη. 
ον, απιοηρ ἰλε Οτγεεῖς, 10 ἃ πάν ῥεῖπσ εἰσααί οὐἑαϊπεα 
ποί ῥιιγίαί, ἐδὶ5 σας ἀοοομηπίοαί ἃ οαἰαηιέψ γῦογ 56. ἐμάπ 
εἰοαίλ, ἐογασηιμοῖ ας δ τας ἐμογεδῳ πιαάίο μοηιοίθσ5 ἀπά 
αὐοιγοί ἦη Π͵Ἂαίος. Υοί αἰ ἐλε ᾿ποϑαης ἱηεριοισίῳ ἀπε 
εἰοεριἐο μἰΐῳ γο͵οοί ἐμαί οἰαῖνι, ῥοῖηισ ηεϊπείσαί ἰοὸ τογεαῖ 
υδηρθάποο ὁπ ἰδοὶγ δπθηιῖος αὐἴεν ασαίθ. Ἃλοπ ἀϊησ 
“Δἀγασένα, νοέμ ἐἤο ηιοίλμοῦ» Γ᾽ ἐδθ σἰαΐη οἰ, σαηιθ ἰὸ 
ΕἰσιιδῖΣ τη Ασα, ἀπε ηεαάίε σερρίϊοαίίοη αἱ ἐπε αἰίαν οὐ 
1)οηιοίον ἰο Αοίλγα ἰἤε γιοίμοῦ οὐ πόσει, ἀπά ἰο ἐδε 
ἀϊηρ᾿» “οἱ ϑδὸ λοδοι οοπϑδοπίοαί ἰο ἐμποῖν ργάψον. ἀπε 
ἰο ἐμ6 αὐτάρ οὐ Αδόης ἀσαϊηοί Τλοθεός, απαὶ ἐἤεγο ἐοισἠΐ 
ἀπε ργευαϊίοα, ἀπαὶ 50 ὑγοισὴΐ δαοῖ ἐμὸ ῥοάϊες ο΄ ἐλοδε 
οἠϊοίς, ἀπε γοπθγοε ἰο ἐἤορι {᾿6 φαΐ ἢ - γος αἱ Εἰ ἰδιισῖς. 



ΠΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΌΣΟΙΑΣ 

ΑἸΙΘΡΑ 

ΧΟΡΟΣ 

ΘΗΣΕῪΣ 

ΑΔΡΑΣΊΟΣ 

ΚΗΡΥΞ 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΕΥ̓ΑΔΝΗ 

ΙΦΙΣ 

ΠΑΙΔΕΣ 

ΑΘΗΝΑ 



αν ΜΨψοουνυεν 

Γ  Ὑ  ν ΨΥ Ἂ,. 

ΠΒΑΜΑΤῚΝ ΡΕΒΒΟΝΑΙ͂ 

ἈΈΤΗΒΑ, ηιοίδεν οὗ 1Π]ιεξειις, 

ΤΉΕΒΕΥΒ, βοὴ ΟἹ ΑἌ{ελς, πίη ὁ Αἐδεηε. 

ΑΡΈΑΒΤΟΒ, ἀπ οΓ Αγο. 

ἨΈΒΑΙΡ, ἤγοηι (Ὑέοη ἔπ οΓ Τλεῦες. 

ΜΈΒΒΕΝΟΘΕΗ ἤοηι ἐπε αὐπὶν οΓ ΤΠ  έξειι5 ὕγεΐογτε ΤΠλενε5. 

ΕΝΑΡΧΕ, τοῖγε οΓΓ Οαραπειις οπε οΓ {}ιε βεύετι οἸιίεΐν. 

ΤΡΗΙ5, αίλεν ὁ Εναάηιο. 

ΞῸΝΒ5 οὔ ἐλιε αἰαίη εδιίεε, 

ΑΤΉΕΝΑ, ἢαΐγοπ- σοι εβα ο7 ΑἐΠεη. 

ΟἩΟΕυΒ, εοηβίβέϊη ΟΓ ἐλ πιοίδενα ΟἹ ἐπε βἰαΐίη οἰέεξε, τὐΐει ἐΠεὶν 
Παπαπιαῖϊαῖε, 

Αἠδπιεπῖαπ πεναϊεῖ, σιανεῖα, αἰξεηίατς, Αἰμεοηίατι βοίεἰΐεν5 

ΞΟΈΝΕ : [}ἢ {ΠπῸ [ογθοουσὺ οὗ {π6 ἰθηηρ]6 οἵ Τ)οιηθίον δ 
Ῥδυβθρῆομα δὖ Ε]θιιβὶβ. Τη6 στοαΐ δ]ίδι Ξίβηεβ ἴῃ {Πρ 
τηϊξί, 

ΜΟΙ, ΠΙ. ͵ Κκ 
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ΙΚΕΤΊΙΔΕΣ 

ΑΙΘΡΑ 

Δήμητερ ἑστιοῦχ᾽ ᾿Ελευσῖνος χθονὸς 
τῆσδ᾽, οἵ τε ναοὺς ἔχετε πρόσπολοι θεᾶς, 
εὐδαιμονεῖν με Θησέα τε παῖδ᾽ ἐμὸν 
πόλιν τ᾽ ᾿Αθηνῶν τήν τε Πιτθέως χθόνα, 
ἐν ἡ με θρέψας ὀλβίοις ἐν δώμασιν 
Αἴϑραν πατὴρ δίδωσι τῷ Πανδίονος 
Αἰγεῖ δάμαρτα, Λοξίου μαντεύμασιν. 
εἰς τάσδε γὰρ βλέψασ᾽ ἐπηυξάμην τάδε 
γραῦς, αἱ λιποῦσαι δώματ᾽ ᾿Αργείας χθονὸς 
ἱκτῆρι θαλλῷ προσπίτνουσ᾽ ἐμὸν γόνυ 
πάθος παθοῦσαι δεινόν" ἀμφὶ γὰρ πύλας 
Κάδμου θανόντων ἑ ἑπτὰ γενναίων τέκνων 
ἄπαιδές εἰσιν, οὕς ποτ᾽ ᾿Αργείων ἄναξ 
᾿Αδραστος ἤγαγ᾽, Οἰδίπου παγκληρίας 
μέρος κατασχεῖν φυγάδι Πολυνείκει θέλων 
γαμβρῷ. νεκροὺς δὲ τοὺς ὀλωλότας δορὶ 
θάψαι θέλουσι τῶνδε μητέρες χθονί" 
εἴργουσι δ᾽ οἱ κρατοῦντες οὐδ᾽ ἀναίρεσιν 
δοῦναι θέλουσι, νόμιμ᾽ ἀτίξοντες θεῶν. 



Ῥ Ὴ  ν 

ΟΌΡΡΙΙΑΝΤΘ 

Οὴ ἰἢε κἰδρα οὐ ἐμὲ αἰίαν ΔΕΤΗΒΑ ἐ5 σϑαίοιί , απ ἀγονιεί 
Λδὺ δἱὲ ἐδ6 ηιθηιδονς ὁ 6 ομοαῦβ. 716 οἰϊυο-δοιισὴς 
9 σμρρίϊαποο ἴδ προὸν ἐμ αἰΐαν, ἀπε ἤγουν ἐλόσο αγὸ 
δἰγοίομει τηυοοίἑοη Μ οἰ», αἰἑασλίησ ἐδοην ἰοὸ ΔΕΈΤΗ μα ἀπε 
ἐλ σποηῦβ. ΑΠΒΑΞΤΟΒ ἠδ 5 »γοσίγαίο οὐ ἐδιο φαγίλι, ἀρατί 

γον ἐδό56. 

ΔΕΤΗΗΑ 

ΠΈΕΜΈΤΕΗ, νναγ ον οὗ ἘΠ] διιβ5-ἰαπηὰ, 
Απὰ γε ψ ῃΐο ἢ ΚΘΘΡ ἃπα ςεῦνε της ἀοάάεοος᾽ ἔαπες, 
Οταπῇ τὴθ ἃπα τὴν 50ὴ) ΓΘ βθιβ ῬΓΟΘρΕΙΟιι5 ἄδγν5. 
Οταμξ ἔμοῖη ἕο ΑἸΠ πα ἀπᾷ ἴοὸ ΡΠ Π εις Ια πα, 
ὙΠ ογα ἴῃ ἃ ΠΑΡΡΥ ΠΟΘ τὴν 5'ΤῈ Πιιγβθα 1η6, 
Αδίῆγα, πα σάνε τὴη86 ἴο Ραπαϊοη᾿ 5 50} 
Ἄδροαβ, ἴο νἱΐθ, ὃν ΓΤ οχίας᾽ ογὰο] 65. 

ΤῊ5 ργὰν 1 ἃς ὁ. ἔμεβε σγὸν ἀδηγ65 1 ΙΟΟΚ, 
ΤΠ6β6 ψ ῃῖ ἢ Πᾶν Ἰε ἐπ εῖν Ποιπδς ἴῃ ΑΥρὸς- η΄, 
Απα [Ἀ}} ἢ σα ρρΡ] πὶ θοιρἢ θεΐογε τὴν Κπδο, 
ΒΘ γΊΟΚοὴ ΊΠ στίθνοιβ βίτΌ Κα : Ὁ τουπα ἐπε σαΐεδς 
Οὐ δάχϊημβ ᾿νίπρ' τὸ ἐπ 6 1 Εν ἢ 50η5 ἀ6δά, 
50η5 οὗ {πε ΘΠ] 1655, ἔπ ν γΠποῖὴ Αὐρος᾽ Κίηρσ 
Αἀγαβίιιβ 16, ἴῃ Οδαϊριιβ᾽ Πουϊξαρε 
Τὸ νη ᾿ἶβ 5ΒΠαγε ἴον ἐχι]εα Ῥοϊγνπείῖοες, 
Ηἰς ἀδιιρηϊξεου᾽ 5 ἸΙοσα. Τηε ποΐποθυβ πον οὗ ἐπα, 
ΤῊ 5ρ6δ7- 5] ἴῃ, ἔαΐη νυν οι] Ἰὰν ἐμ θιὴ ἴῃ ἐπ σγάνθ. 
Δ ον ἐζο)}: ἐμὲ. νἱοΐους [δὲ ἐπόμι, ἀπ γτοΐμβε 
ΤῈ οουρβθ5, βεϊτησ τς (οαϑ᾽ ΒΕ αὖ πϑιρηΐ. 

ὡ 499 
κΚκ2 
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ΚΕΤΙΔΕΣ 

κοινὸν δὲ φόρτον ταῖσδ᾽ ἔχων χρείας ἐμῆς 
"Λδραστος ἐ ὄμμα δάκρυσιν τέγγων ὅδε 
κεῖται, τό τ᾿ ἔγ χος τήν τε δυστυχεστάτην 
στένων στρατείαν ἣν ἔπεμψεν ἐκ δόμων" 
ὅς μ᾽ ̓ἐξοτρύνει. παῖδ᾽ ἐμὸν πεῖσαι λιταῖς 
νεκρῶν κομιστὴν᾽ ὴ λόγοισιν ἢ δορὸς 
ῥώμῃ γενέσθαι καὶ τάφου μεταίτιον, 
μόνον τόδ᾽ ἔργον προστιθεὶς ἐμῷ τέκνῳ 
πόλει τ᾽ ᾿Αθηνῶν. τυγχάνω δ᾽ ὑπὲρ χθονὸς 
ἀρότου προθύουσ᾽ ἐκ δόμων. ἐλθοῦσ᾽ ἐμῶν 
πρὸς τόνδε σηκόν, ἔ ἔνθα πρῶτα φαίνεται 
φρίξας ὑπὲρ γῆς τῆσδε κάρπιμος στάχυς. 
δεσμὸν δ᾽ ἄδεσμον τόνδ᾽ ἔχουσα φυλλάδος 
μένω πρὸς ἁγναῖς ἐσχάραις δυοῖν θεαῖν. 
Κόρης τε καὶ Δήμητρος, οἰκτείρουσα μὲν 
πολιὰς ἄπαιδας τάσδε μητέρας τέκνων, 
σέβουσα δ᾽ ἱερὰ στέμματ᾽. οἴχεται δέ μοι 
κῆρυξ πρὸς ἄστυ δεῦρο Θησέα καλῶν, 
ὡς ἢ τὸ τούτων λυπρὸν ἐξέλῃ χθονός, 
ἢ τάσδ᾽ ἀνάγκας ἱκεσίους λύσῃ, θεοὺς 
ὅσιόν τι δράσας" πάντα γὰρ δι᾿ ἀρσένων 
γυναιξὶ πράσσειν εἰκός, αἵτινες σοφαί. 

ΧΟΡΟΣ 

ἱκετεύω σε, γεραιά, στρ. ἃ 
γεραιῶν ἐκ στομάτων, 
πρὸς γόνυ. πίπτουσα τὸ σόν' 
ἄνα μοι τέκνα λῦσαι φθιμένων 



5ΌΡΡΙΓΑΝΤΕ 

ΘΠ ατίηρ {πὸ θαγάθη οὔ ἐπ 6 π’ πε θα οὔ τπὸ, 20 
Ααγαβειβ ᾿Ἰθ ἢ Πόσο, ἢΪβ ἐν 5  ἸΠ ἔξαγϑ 
γον πο, πποαγηΐρ ον ἐπῈ ὈΑΤΕ]Ὸ- “νοοῖ 50ΘΆΓΣ 
Απά {παΐῦ 111-5ἴαγγθα ἀὐτὰν ᾿εα Του ἢ οὗ Πΐπη. 
ϑογο Ρ]θδάθεῃ πε νυ ἸἘἢ τὲ ἴὸ θε πα Ὀν ᾿Υὰν ΟΕ 5 
Μν 90η ἴο "Ὲ γϑθάθεμηυ οἵ ἐπε ἀεδά 
Ἀν 5Ρ6 6. ἢ οὐ 5ρθάγ, ἀπ ΠΕΙρΡΟΥ ἕο ἐΠ6 σγάνε, 
Τανίηρ 1Π15 σπασρθ ἈΙΟΠ 6 ΠΡΟΠ ΠΥ 50} 
᾿Απά Αἴπεης. Νὸν ἴξ ὁμαηοοῦι ἐδαξ 1 οοηὶς 
Εοτ {πὲ Ἰαπᾶ᾿ 5 παγνοςῖ 5 σα Κα ἔγομη [στ ἢ πηϊπὸ Πα} ]ς 
Τὸ {Π|5 σοα᾽ 5- ὅτ, γ ἤθτο ἢγοί τόβα ἴο ἸΙρηΐ 

ΑΡονο {πὲ δα 5 ἕαθε Ὀγ 5. ]Π π᾿ δὰγ5 ΟΥ̓ ΘΟΥΠ. 90 

Απά, Ροιπηά ἴῃ ὑΠὶ5 ΘΕ ΠΌΠρ᾽ σΟΞΞΔ 6. -ὉΠαΐη οὐ Ἰθάνος,} 
Αὐ τῆς ἔν Οοάάεοοοθ᾽ μοὶν Παασίῃς 1 ςἴαν, 
Πειηεΐου 5 ἃηΠα Ποὺ Παυρηΐζεν᾽ 5, ΒΟῚ ἢ ἔου τα ἢ 
ΟΥ̓ τπ 56 ἀπο] δα τηοΐμοῖς 9] νου- Παϊγοά, 
Απα ἀν οἵ ἐπε πον θαπά9. Τὸ Αἰπεη5 βρεά 
ΜΙηδ Πευδ]α 15. ἴο βυσηγηοη ΤΠ Θβϑις ΠΙΈΠΕΓ, 
ὙὟΠαῦ 6 τηὰν Ραηΐβ ἢ ἔγουη ἐπε Ἰα πα ἔπδςῈ ΠΟΙΌΣ 5.2 
Οὐ Ἰοοβε {ῃϊ5 βἔγοῃρ' οοηβίγαϊηξ οὗ ΞΡ 0] απο ε 
Βν τοπάοθυϊηρ πδάνϑη ἰΐ5 πε. ὅϑεειη]ν ἰδ 15 40 
ΤΠαΐ νουηθη, ΠΟ ἢ 6. νυῖβθ, 511 ἀδοῖ ἐῃσοιρῇ τηθη. 

ΓΗΟΕῦΞ 
(ϑὲ. 1) 

Βδνεσοπα αδθη, ψΊ ἢ ἀρσὲα 1105 401 πρ]οτε ἔπεα ; 
Ιὴ τὴν ϑιρρ]Ἕαποα αὖ ἔν Κπεδε [ [Ἀ}] θεΐογε ἔπεα. 

Ο τεάθϑπιν ποι πηΐο τη6 ΠΌΠ ἐΠαΐ ἀβϑθυθ]α σε οὔ ἐπε 
αἀθδα 

1 ΤῊ ψΌΟ]]θη Π]]οΐβ πὰ Ρουση5 σου ποῦ θὲ σοππονϑᾶ 
νυτὐ ποι ἘϑονΊ] 66. 

ὅΤΗΘ ῬγΈβθποθ οὗ 50}, Θβρθοῖα!]ν αὖ {πΠ60 ἰθπιρὶε οὗ 
Τοιηθοῦθυ, νγὰ5 οτηΐποιῖιβ οὗ ὄν, ΒΟ ῃ6 Κίπρ ο]ν σου] 
ἀνογῦ, οἰ ἐ μον ὃν σγδηύηρ ὑΠ6]} γθατιιθβῦ, οὐ Ὀν το πιβίην ἴῦ ἀπ 
ον ἀθυΐηρ {Π6Π| ἴο ἀδβρατί. 

5Ο1 
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ΙΚΕΤΙΔΕΣ 

Α “ὉὍδ , , 

νεκύων, οἵ καταλείπουσι μέλη 
θ “ ἣν Ἂ ἴω θ Ν 3 ’, Θ , 2 

ανάτῳ λυσιμελεῖ θηρσὶν ορείοισι βοράν 

ἐσιδοῦσ᾽ οἰκτρὰ μὲν ὄσσων ἀντ. α 
δάκρυ᾽ ἀμφ᾽ βλεφάροις, 
ῥυσὰ δὲ σαρκῶν πολιᾶν 
καταδρύμματα χειρῶν᾽ τί γάρ; ἃ 
φθιμένους παῖδας ἐμοὺς οὔτε δόμοις 
προθέμαν, οὔτε τάφων χώματα γαίας ἐσορῶ. 

ἔτεκες καὶ σύ ποτ᾽, ὦ πότνια, κοῦρον στρ. β' 
φίλα ποιησαμένα 
λέκτρα πόσει σῷ" μέτα νυν 
δὸς ἐμοὶ σᾶς διανοίας, 
μετάδος δ᾽, ὅσσον ἐπαλγῶ μελέα 
τῶν φθιμένων οὺς ἔτεκον" 
παράπεισον δὲ τὸ σόν, λισσόμεθ᾽, ἐλθεῖν 

τέκνον ᾿Ισμηνὸν ἐμάν τ᾽ εἰς χέρα θεῖναι 
νεκύων θαλερῶν σώματ᾽ ἀλαίνοντ᾽ ἄταφα. 

ς ’ὔ " [ 5, 9 » Ἀ, 7 ᾽ ὁσίως οὔχ, ὑπ᾽ ἀνάγκας δὲ προπίπτου- ἀντ. β 
σα προσαιτοῦσ᾽ ἔμολον : 

΄ χω 

δεξιπύρους θεῶν θυμέλας: 
» ἐς Ἂς [4 

ἔχομεν δ᾽ ἔνδικα" καὶ σοί 
΄ 

τι πάρεστι σθένος ὥστ᾽ εὐτεκνίᾳ .- 
δυστυχίαν τὰν παρ᾽ ἐμοὶ 

“ 2 Ν Ν ΄ 3. τὸ ,ὔ καθελεῖν" οἰκτρὰ δὲ πάσχουσ᾽ ἱκετεύω 

1 Μυττὰν : ἴον λάινον τάφον. 
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ΦΌΟΡΡΙΓΑΝΤ5 

Μνυ μοϊονὸα, ἔχοι ὑπὸ Παγνοϑὺ ὑπαῖ {πὸ παπα οὐ ἀελιῃ 

ματ ἢ ορυεδά [ν ννολδ ! 

Εὸν {πὸ παι ἴα -Θαδὺδ ἴο γχανί οὐ ἔπε Ομ] ἄγει οἵ 

(Δηι. 1) 

ΤΟ Κ ἀροπ μῈ6 :---ἔΠῸ ΠλΐΠ6 ἜΥ 65 ἴῃ τὴν ἀΘΒΡΑΙΤΊΡ; 

Τρλγς ἅτὸ οἰσοαιίηρ, Πα τὰν ἔγθηχίοα παπᾶ ἃ1Ὸ 

Ὀρᾶυηρ' [5Πο0]4 1 ἀο θυΐ ΠοΌΤΗ, 

ΟἸηβοι. ἔμπττονα ΟΝ. Σ Ὑ ΠΚ]οα ΟΠ 66 ΚΒ. γαῖ 

ὙΠῸ Πᾶνα Ἰαϊά ποῖ ουν τὴν ἀοαα ἀπο ἐμεὶν θαυ] ἴο 

θὲ ὈοΥΠ6. [ἴον ἘΠεῖν τόμ} ἢ 

Απᾶ ψ}ὸ 566 ποῦ Ὧν Ππεαρίηρ οἵ {Π6 δαυἐπαπουπηά 

(9. 2) 

ΤΠοῖ Βαςὶ Ὀοῦπθ ἃ {||1Ὶ6 ὁπ, ἵποὺ Παϑὶ σίνθη ἃ 

ΡΥΪΠΟ ον 50} [ον ἴῃ 1Πθ6ε : 

Τὸ τὴν Ἰογά, ὑπαῦ πλαυυ]ρ᾽ 6 - ἐΥΘΑΒΌΓΕ τηδλᾶθ Πἷ5 μϑατὺ ἴο 

εὖ πὸ 1] 5οὰ] ἄθαὶ ἰζ5 Ὀγεδά ἴο {πὸ 584 ΟΠ65 

ατ θη δα : 
Οἶνο δοοογάϊηρ ἴο ὉΠ πηθαβαν 6 Οἵ ΤΥ ΟΠ] 416 55 ΑΘΌΗΨΥ. 

Βεπᾷ {πὸ βριτῦ οἵ τῆν 50}, ἐπαῦ ἢς πᾶν σῸ, ΠΟΒΘ 

μεῚρ νὰ οὐᾶνϑ, [ουν ἀ6δα.--- 

Τὸ [σπθπα5, ὑμπαῦ οὐν παπᾶς τπὰν ἰὰν {Π6 υοάϊες5 οὗ 

ὙΠῸ τὸ ουξολϑῖβ πον ἰῃ Ηδά65, ὈΕΙΠρ' του 0} 655-- 

ἴῃ πε ούᾶνθ. 
(Άπι. 32) 

Νοῖ δοοογαϊμρ αηἴο τἶϊο.1 θα ὰ5 ονευτηδϑιθυϊηρ τηϊρηΐ 

Οἵ Νεορβϑῦν οοποίταίϊποι, αὖ πε αἰζαγβ ἀ0 1 ρμεμὰ 

ὙΥΒόποα ἴο πϑάνεμη 1θὰρ5 ὑπ6 ἤσμηδ ; πὰ {πε τὶρῃΐ 

15 ὑῃμαὺ 1 οἰ αῖπι. 

ΤΠοι ατὸ ϑίτομσ, ὑν 50} τοιπαίπεῖῃ ;--ἰπουὺ οαμδὺ 

τ ΚΘ ΤῊΝ ΒΟΥΤΌΝΒ5 Θπα. [νὰ : 

Οαἱϊ οὗ ἀερτῃ5 οὗ βογοβὺῦ ἀπ ρ 15}. ΤΠ ΠΡ5 ΤῊΥ Θα ]]ο 0 

1 ΤΊΉΘΓῈ τῦϑϑ ΠῸ ὈΪδο8 ἴῃ [Π6 {6 πῈΡ16- εἰσι] ἴον ΠΙΟΌΤΗΣΗΒ. 

593 

δὺ 

600 
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ἹΚΕΟΤΙΔΕΣ 

Ἀ ᾿ εν “- 7 ΡΨ. Ν - 

τὸν ἐμὸν παῖδα τάλαιν᾽ ἐν χερὶ θεῖναι 
ὁ 5 “ Χ ΄, Ν 3 ον 

νέκυν, ἀμφιβαλεῖν λυγρὰ μέλη παιδὸς ἐμοῦ. 

ἀγὼν ὅδ᾽ ἄλλος ἔρχεται γόων γόοις στρ. Ὑ 
διάδοχος" ἀχοῦσιν προπόλων χέρες. 
ἴτ᾽ ὦ ξυνῳδοὶ κακοῖς, 
34.423. (00 , 

ἔτ᾿ ὦ ξυναλγηδόνες, 
Χ δὰ 74 ὃ , χορὸν τὸν“ Λιδας σέβει, 

διὰ παρῇδος ὄνυχα λευκὸν 
αἱματοῦτε χρῶτά τε φόνιον' 
τὰ γὰρ φθιτῶν τοῖς ὁρῶσι κόσμος. 

», [2 “Π Ζ Ψ' , » 7 

ἄπληστος ἅδε μ᾽ ἐξάγει χάρις γόων ἀντ. Ὑ 
, 

πολύπονος, ὡς ἐξ ἀλιβάτου πέτρας 
ὑγρὰ ῥέουσα σταγών, 
ἄπαυστος ἀεὶ γόων" 

ον δ ΄ 

τὸ γὰρ θανόντων τέκνων 
, - 

ἐπίπονόν τι κατὰ γυναῖκας 
» , Ψ. 7 ἊΝ 90 

εἰς γόους πέφυκε πάθος. ἐ ἔ' 
- “ δι Ὰ ΄ , 

ανοῦσα τῶνδ᾽ ἀλγέων λαθοίμαν. 

ΘΗΣΕΥΣ 
τίνων γόων ἤκουσα καὶ στέρνων κτύπον 
νεκρῶν τε θρήνους, τῶνδ᾽ ἀνακτόρων ἄπο 
ἠχοῦς ἰούσης ; ὡς φόβος μ ἀναπτεροῖ 
μή μοί τι μήτηρ, ἣν μεταστείχω ποδὶ 
χρονίαν ἀποῦσαν ἐκ δόμων, ἔχῃ νέον. 
ἔα" 
τί χρῆμα; καινὰς εἰσβολὰς ὁ ὁρῶ λόγων" 
μητέρα γεραιὰν βωμίαν ἐφημένην 
ένας θ᾽ ὁμοῦ γυναῖκας, οὐχ ἕνα ῥυθμὸν 

- ς αὐρςνολνὰ ῳο δνδ μὰ, «.. 

εὐ ςν δι λ οὐ... 



ΞΌΡΡΙΙΑΝΤΘ 

ΤΠαὶ ποῖ οἷν δ θὰ ἃ οοΥῦΡ56. ἢ τη 6 ΘΕ ΥΆ Ε 
ἴο ΠοΙα {πὸ βᾶμιο. [ν ΟΠ]. 

Απᾷ ἴοὸ ἢϊηρ᾽ ταΐπὸ ἁστὴβ ἁγτοσπ {πὸ μἱζθοιβ. θοάν οὗ 

1 αἰοπάίαηέ ἨἩΑΝΌΜΑΙΡΒ, ῥοαίϊτρ ἰμοῖν ὑγσασίς ἀπε 
γηανγίης ἐἠοῖν ἤο65, γυαῖέ ἐμ πρυῖσον τοῦ! ἢ ἐἢ6 ΜΟΥΉΕΗΒ. 

Ο Πϑαγκθῃ γῸὴ νγ 8115 το Οἱ ννα ]Πηρ ΓΘ Ρ] νηρ, (δέν. 9) 
Τὸ {πὸ παπάβ οὐ ΟἿΣ παπᾶίπα! ἀδηὸ ϑγἽ τ] ηρ᾽ Παγα 

Οἱ {ποὶν θοβοιηβ ἢ (Ὀτηδ, γὰ ἐπαξ γ6 ΘΠ Οἷα ΟΥ̓] 
ὙΠ ἃ Ρυγτάθη οἵ τηουγπΐηρ. Π0 ΒΡ ψ]Π ΟἿΓ 

βρῃϊηρ.-- 
ὐμης νὰ ἴο ἐπδ ὁμα ἄάποο 1) θα ἀοι} γορατὰ : 

Ἀεπά. γτεπα νὸ ὑπὸ οἤθοκ, {1} πὲ τϑα βἴαϊηβ βἔσθακ 
γγηϊΐε ἤπρεῦς :- -ἶἰπο ἄτιθ5 ἐπα οὐν' ἀθὰν ἀθαα 56 6 Κ 

Ϊ 514}1 0»ὲ 41] οἷν γευναγά. 

[{ηβ8 {1586 6 τηοι ΐπρ᾽ τὴν 508] 15. δ ἢ Πρ (“1η|. 5) 
ΒοΥΤΌν -Ὀυγοη 66, ἃ5 Του ἢ ἔγομ ἃ ργεοίρίςο ἤονν5 

Α βρυῖπρ' ψ ἢ τς Τα ΘΥΟΥ Πλβμῖηρ Δ η6 ΆΠΠηρ.. 
{{πγϑϑυϊηρ]ν νυ ]Ππρ' ἴῸ νν]]Ππρ' 15. οἉ]]Πηρ’ : 
ον πὸ ποᾶυῖ᾽ 5 Ιονὲ οἵ νοιηδη θυ οπὸ ραΐῃ Κπονν5. 

ΝΟΥ ολ σἤοοβο θα το πόδ ἔῸΥ ἐπε ἄθαν ἀθδα 500 :- 
Απα ὁ} παῖ ἴΠεῸ ἀἂνβ οἵ τὴν τὸ ννεσὸ ἀ0η6. 

Απα ἰουροίζοη τὴν 65 ! 
πίον ὙΒΈΒΕυΞΒ. 

ΤΗΕΒΕΌΒ 
ὙΥΠαΐ να] ]]ηρ5 Ποαγα [, ϑυηϊτηρ5 προ Ὀγοαβίβ, 
Απα αἰτροβ ἴον {πὸ ἀδδα, ἃ5 τὰ ησ {πΠῸ βοιηα [δ ᾶν 
Ετομ ὑπὸ Ποῖν ρἷαοε ἢ Ηον {ῃτῸ}5 πὸ ἢδασὶ νυ ἢ 
1 οϑὺ ἴο τὴν τπηοΐμοῦ, νὼ παῖ ἄγάνν πὲ ΠΙ ΠΟΥ 
Βν πεῖ Ἰοῃρ ἈΡΒΘΠΟΘ. 5056 τ βοπαποο θείας. 
Η4! 
ὙΥΠαΐ 56ε6 1 ποτε ἢ δ Ππαὶ βἔγαηρο ἴα}6 15 ἴο {6}}} 
ΑἹ {πὸ αἰζαν βι δ Ππηρ τὴν ΟΎΘΥ τποῖἢ οι 5, 
Απα αἰΐθη ἀδηγοβ τ ΠΟΥ ἴῃ αἴνευβο οτβε 

το 
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ΙΚΕΤΙΔΕΣ 

κακῶν ἐχούσας" ἔκ τε γὰρ γερασμίων 
ὄσσων ἐλαύνουσ᾽ οἰκτρὸν εἰς γαῖαν δάκρυ, 
κουραὶ δὲ καὶ πεπλώματ᾽ οὐ θεωρικά. 
τί ταῦτα, μῆτερ; σὸν τὸ μηνύειν ἐμοί, 
ἡμῶν δ᾽ ἀκούειν: προσδοκῶ τι γὰρ νέον. 

ΑΙΘΡΑ 
100 ὦ παῖ, γυναῖκες αἵδε μητέρες τέκνων 

τῶν κατθανόντων ἀμφὶ Καδμείας πύλας 
ἑπτὰ στρατηγῶν" ἱκεσίοις δὲ σὺν κλάδοις 
φρουροῦσί μ᾽, ὡς δέδορκας, ἐν κύκλῳ, τέκνον. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
’, ᾿] ς 7ὔ ᾽ ἣν 5 , “ 

τίς δ᾽ ὁ στενάζων οἰκτρὸν ἐν πύλαις ὅδε; 
ΑΙΘΡΑ 

"Αδραστος, ὡς λέγουσιν, ᾿Αργείων ἄναξ. 
ΘΗΣΕΥ͂Σ 

« ιν Ν τς -“ ᾿' ’ὔ Λ 

οἱ δ᾽ ἀμφὶ τόνδε παῖδες ἢ τούτου τέκνα ; 

ΑΙΘΡΑ 
᾽ ΄-΄- “ 5 , 

οὔκ, ἀλλὰ νεκρῶν τῶν ὀλωλότων κόροι. 

ΘΗΣΕῪΣ 
7 ᾿ Ν ΠΤ ε , , 

τί γὰρ πρὸς ἡμᾶς ἦλθον ἱκεσίᾳ χερί; 

ΑΙΘΡΑ 
οἶδ᾽" ἀλλὰ τῶνδε μῦθος οὑντεῦθεν, τέκνον. 

ΘΗΣΕῪΣ 
Ν Ν ΄ γ » “- 

110 σὲ τὸν κατήρη χλανιδίοις ἀνιστορῶ. 
ικ 9 Ψψ “Ὁ Ν γ, ’ 

λέγ ἐκκαλύψας κρᾶτα καὶ πάρες γόον" 
πέρας γὰρ οὐδὲν μὴ διὰ γλώσσης ἰόν. 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
᾿ ’ - ᾽ » 

ὦ καλλίνικε γῆς ᾿Αθηναίων ἄναξ, 
Θησεῦ, σὸς ἱκέτης καὶ πόλεως ἥκω σέθεν. 

ΘΗΣΕΥΣ 
-“ “ ’ ΄ » 

τί χρῆμα θηρῶν καὶ τίνος χρείαν ἔχων ; 

5ού 



5ΟΡΡΙΙΑΝΤΒΞ 

ΟΥ̓ βογὸ ὩΠΙουο ἢ ἔον ἐπ μἱξθοιι5 [δὰ 
{πο ἐπὸ στοιηα ἤτοι ἀσὸα ονὸ5 πεν ἄτορ. 
ΘΠοσ Πα ΪΓ Πα] σα }}} ἀππηδοῦ ΤῸ ΟΣ ΠΙρροΥο ! 
ὙΠαΐ πιϑὰπβ5 ἴδ, ποῖ ποῦ ἢ ᾿Τὶ5 ἔην ρμᾶτγὲ ἴο τ6}]}}, 
Δηά υΐης ἴο ἤδασ. [Ἰοοῖ Ὁ" βοπλὲ βἔγαηρσε ἐπίηρ. 

! ΛΕΤΗΗᾺ 
Μν 5οη. Πθ886 ἄδπηθα ἔπ τηούθμευβ ἀσὸ οὐ ἔποβο, 
πε οΠο αϊης βονεη, ἐπαξ ἴῃ θαΐι]ε [6}] 
Βν ραΐες Ολάμηθαθ. πα ψ ἢ σαρρ]απὶ Ροιρἢς 
(Πρ 556 4 ἔπεν Πο] πιθ, οἀρέϊνε, ἃ5 ποῖ οεοϑέ. 

ΤΉΕΞΕῦΞ 
γῆ. γόπάου αὐ ἐπδ σαΐθβ τη Κ65 ρΡἰἕθοι5 πο Δ ἢ 

ΔΛΕΤΗΗᾺ 
Δαἀγαβίαβ, ἃ5 ἔπεν [6]], ἐηε Αὐρῖνε Κίηρ. 

; ΤΗΕΞΕῦΞ 
Ἀπ γοη ἰλα5 αὐ ἢϊ5 οἰάθ, μἰ5 θοὸν 5 ἀγὸ ἐπδν 

ΔΕΤΗΒᾺ 
Νὰν, θεὺ ἐπε 5οὴ5 οἵ ἔποβθεὲ ἀθδα ν ῃο ἢ Πᾶνε αἰδά. 

ΤΗΕΒΕΙΒ 
ὙΥΒεγθίοτε ἴο τι5 οατηθ ἐπα ν ψ ἢ Ξαρρ]ίαπε Παπά ἢ 

ΛΕΤΗΒᾺ 
ΓΚπον :---Ροῦ {Π 656 πηιβὲ ἐ6}} ἔπ 6 γϑβῖ, μην 50}. 

ΤΗΕΒΕΙΒ 
ΤΕ, ἴῃ ἢν τηδπέ]ε τη Πα ο]οβα. 1 5 Κ- - 
ὐπβηγουπα τῃϊη6 ἢδδά, βρθαὰκ, Ἰεῦ ἐῃν ππουγηΐμρ θὲ ; 
Ναυρσηΐ 5881} ποι ῥγοῆΐς, 1 παπιρηξ μὲ55 την τορι. 

ΑΡΒΑΞΤῸΒ 
Ο ὑγπιπρῃ-]ουίοιι5 Κίηρ οὗ ΑἸ θη ς᾽ Ἰαπή. 
ΤΉΘβειβ,  οουηθ ἐῃν Ξαρρ] αηξ πα ἐπ ν οἰξγ᾽ 5. 

ΤΠΕΞΕΙΞ 
γγΠπδαῦ βεεκεβὲ ποι, πα  Πεσεοῦ Πασὲ ἔποι ποεα ἢ 
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ἹΚΕΤΙΔΕΣ 

ΑΔΡΑΣΤΟΣ 
ἣν »ὰ 7 » ’, “ΡΨ ,ὔ 

οἶσθ᾽ ἣν στρατείαν ἐστρώτευσ᾽ ὀλεθρίαν. 
ΘΗΣΕΥ͂Σ 

οὐ γάρ τι σιγῇ διεπέρασας ᾿ἰλλάδα. 
ΑΔΡΑΣΤῸΣ 

3 »“᾿2» μ᾿ ΄, 3». 5 , », 

ἐνταῦθ᾽ ἀπώλεσ᾽ ἄνδρας ᾿Αργείων ἄκρους. 
ΘΗΣΕΥΣ 

“- ς 7 ΄ Ψ 

τοιαῦθ᾽ ὁ τλήμων πόλεμος ἐξεργάζεται. 
ΑΔΡΑΣΤΟΣ 

Ξ ,7ὔ , “' 5 -“ 

120 τούτους θανόντας ἦλθον ἐξαιτῶν πόλιν. 
ΘΗΣΕΥΣ 

γχν -“ " ΄ ,ὔ 

κήρυξιν ᾿Ιὡρμοῦ πίσυνος, ὡς θάψης νεκρούς ; 
ΑΔΡΑΣΤΟΣ 

» ν): δ , “- 7ὔ 

κἄπειτά γ᾽ οἱ κτανόντες οὐκ ἐῶσί με. 
ΘΗΣΕΥΣ 

͵ Ν 7 “ ! ᾿ 

τί γὰρ λέγουσιν, ὅσια χρήζοντος σέθεν ; 
ΑΔΡΑΣΤΟΣ 

’ὔ ᾿] }] “ 3 2 , , 

τί δ᾽; εὐτυχοῦντες οὐκ ἐπίστανται φέρειν. 
ΘΗΣΕΥ͂Σ Ν 

,ὔ " ᾿] “ ᾿ 7 7] 

ξύμβουλον οὖν μ᾽ ἐπῆλθες ; ἢ τίνος χάριν ; 
ΑΔΡΑΣΤΟΣ 

“ “- 3 ’ 

κομίσαι σε, Θησεῦ, παῖδας ᾿Αργείων θέλων. 
ΘΗΣΕΥΣ 

Ν 3 ΜΝ ς - δι, Ὁ ΟῚ , 7 

τὸ δ᾽ ἴΑργος ὑμῖν ποῦ ᾽στιν ; ἢ κόμποι μάτην; 
ΑΔΡΑΣΤΟΣ 

͵ 2 ῇ Ν Ν 3, «ὃν 

σφαλέντες οἰχύμεσθα. πρὸς σὲ δ᾽ ἥκομεν. 
ΘΗΣΕΥΣ 

.-“0ι.. - 7 ΚΝ. τας , , 

ἰδίᾳ δοκῆσάν σοι τόδ᾽ ἢ πάσῃ πόλει ; 
ΨἈΔΡΑΣΤΟΣ 

΄ 3 “ἢ “ .Λ' , , 

180 πάντες σ᾽ ἱκνοῦνται Δαναΐδαι θάψαι νεκρούς. 
ΘΗΣΕΥΣ 

ἐκ τοῦ δ᾽ ἐλαύνεις ἑπτὰ πρὸς Θήβας λόχους ; 

5οδ 



ΒΌΡΡΙΠΑΝΤΘ 

ΑΡΗΑΒΤΙΞ 
ΤΠοῖ Καον σὲ τ αὶ ποῖ 1 τὸ ἀδοϊνποξίοι 1εα. 

ΤΉῊΉΕΒΒΕΙΙΒ 

Υδα, ποῦ ἴῃ δ! ραϑϑθάσε ποῖ ὉΠ γοιρἢ (ὐγδθοθ. 

ΑΌΗΛΕΤῸΞ 
ΤῊ οἰϊο δοι θη οὐ Αὐρὸς Ἰοϑῦ ΠΊΠΟΓΟ. 

ΤΉΒΒΕΟΞ 
ΊΟΝ ἡ δοοϊαϊίοπ νου κοῦ νόθα] ννγ. 

ΑΡΕΑΒΤῸΚΒ 
Απὰ {Ππ656 τὴν δα 1 νυν πε ἴὸ 5. οἵ ΤΠ ε]}065. 120 

ΤΉΗΕΞΕΙΒ 
Π)14 πογαϊάς φαηοε Ἕν τπν θα ν14]-ο] αἰπη ἢ 

ΑΠΗΒΤ 5 
Υρα : δνϑὴ 50 ἐπε οἰαγεῖς σγαπῦ ἔθη ποῖ. 

ΤΗΕΞΕΙΒ 
Ὑγηαῦ ἂν ἔπδν ἴο ἔῃ ν Ρ᾽ δὰ οὗ μον υἱρπ ἢ 

ΛΌΒ ΒΤ 
Αν, παῖ ἢ --ρνοβθρουῖεν πάῖῃ μι δ] ἘΠ 6 τι)». 

ΤΉΕΒΕΙΒ 
Εὸν σοι 56] οομ δὲ ἔποῖ ἔπ 6η, οὐ ναὶ νου] ςι ποι ἢ 

ΑΡΗΑΒΤΟΒ 
ΤΠαὶ ποῖ 5Ποι] ς᾽ γόοιο, ΤΏ Θβθιβ, ΑΥ̓ΡΌΘ᾽ 5015. 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
γον ἰς νοι ΑΥρὸς ἢ [5 Π6Ὶ νδιιητηρ' νὩ]η ἢ 

ΑΠΒΛΒΤῸΒ ᾿ 
γε ἀὐὸ ἈΠ|6π ἀπα ἀπάοπθ. ΤῸ ἔπ δὲ ΜῈ ΘΟΙη6. 

ΤΗΕΒΕΙΒ 
)ος᾽ ἔποιῖι ἀἸοπθ ψν1}} ἐΠῖ5, οὺ 411 ἐῃν βἴαζε ἢ 

ΑΡΗΛΒΤῸΞ 
ΑΙἸΙ ᾿Πθαπαῖϑ᾽ 5οὴ5 ὈΘ5Θ ΘΟ ἢ {πδὸ οἐπίοιη ἐπεῖὶν ἀθδα. 130 

ΤΗΕΞΕΙΞ 
γὴν ἀϊάςε ποῖ τπὰγοῦ τῃο56 βου θ Ποςὶς ἰο ΤΠοΡος ἢ 
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ΚΕΤΙΔΕῈΣ 

ἌΔΡΑΣΤΟΣ 
δισσοῖσι γαμβροῖς τήνδε πορσύνων χάριν. 

ΘΗΣΕῪΣ 
τῷ δ᾽ ἐξέδωκας παῖδας ᾿Δργείων σέθεν ; 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
5 5 “- “ ΄ , 

οὐκ ἐγγενῆ συνῆψα κηδείαν δόμοις. 
ΘΗΣΕΥ͂Σ 

ἀλλὰ ξένοις ἔδωκας ᾿Αργείας κόρας ; 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
Τυδεῖ γε ἸΠολυνείκει τε τῷ Θηβαγενεῖ. 

ΘΗΣΕΥΣ 
»»3 ) Ψ, οὶ 7 , 

τίν᾽ εἰς ἔρωτα τῆσδε κηδείας μολών ; 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
Φοίβου μ᾽ ὑπῆλθε δυστόπαστ᾽ αἰνίγματα. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
53 , 

τί δ᾽ εἶπ᾽ ᾿Απόλλων παρθένοις κραίνων γάμον ; 

ΑΔΡΑΣΤΟΣ 
7] [ο Ν 7 ἌΩΟΣ » Ψ, 

140 κάπρῳ με δοῦναι καὶ λέοντι παῖδ᾽ ἐμώ. 
ΘΗΣΕΥ͂Σ 

’ “ “ 

σὺ δ᾽ ἐξελίσσεις πῶς θεοῦ θεσπίσματα ; 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
ἐλθόντε φυγάδε νυκτὸς εἰς ἐμὰς πύλας, 

ΘΗΣΕῪΣ 
᾿, Ν »» » ᾿Α δ 5 [ σ΄“ τίς καὶ τίς ; εἰπέ' δύο γὰρ ἐξαυδᾷς ἅμα. 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 

Τυδεὺς μάχην ξυνῆψε Πολυνείκης θ᾽ ἅμα. 

ΘΗΣΕΥΣ 
᾿ - ϑιϑ οι Χ ἃ ῇ “ 

ἢ τοῖσδ᾽ ἔδωκας θηρσὶν ὡς κόρας σέθεν ; 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
͵7 ΄“ 7 3 ͵7ὔ 

μάχην γε δισσοῖν κνωδάλοιν ἀπεικάσας. 
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ΘΌΡΡΙΙΑΝΤΘ 

ΑΘΗΑΒΤΙ5 

Τὸ μὲν ἔνοὸ ἀλαρπονθ᾽ ον ἀ5 ἘΠ|5 συάσο Γ 5 πον θα, 

ΤΉΕΞΕΙΒ 

ΤῊν ἀαιρ ζους ἢ ΤῸ ψ Πὰν Αυρῖνος σαν δὲ ποῖ {Ππ 6 1 

ΑΡΗΑΒΤΟΒ 
ΜΠ πὸ πὰρ παϊίν ον 1 Πκοα τηΐπθ Ποιιβθ6. 

ΤΉΕΞΕΙΒ 

Ηκ! σανοϑῦ ἔποιι το Ἀ]’θ 5 Αὐρῖνο τη ἢ 

ΑΠΠΑΞΤΟΒ 
Τὸ Τγάειις, ἀπα ἴοὸ ΤΠ 6] θ᾽ 50ὴ ΡοΟΙν πο 665, 

ΤΉΗΕΞΕΒ 
ὙΠ θποο ἐπ ν βἰσοπρ ον ΤῸ 5060} ΔΗ ηἰτν 3 

ἈΡΗΑΒΤῸΒ 
ΡΠοόθας ἄλυκ βαγίπρ ψτοαρὶν ἀροη τὴν μη. 

ΤΗΕΞΕΙΞ 
ὙΥΠαΐ 5ράκὸ ἌροΙ]ο ἴο οομ νῸ] ὑΠιθῖν πραγ αρ 

ΑΡΒΑΞΤΟΒ 
- ΤᾺν ἀαιισίίογς σὶυθ ἰο α ἰἴοπ ἀπε αὶ δοαν." 140 

ΤΗΕΒΕΌΞ 
Απᾷ {πὲ οά᾽ 5 ργδοθρὲ ον απίο] 65ὲ ἔποι ἢ 

ΑΡΒΑΒΤΟΌΞ 
ΤΊ Θτο οατηθ Ὀγν πἰρηῦ ὕννο Ἔχῖ]65 ἴὸ τὴν βαΐθβ. 

ΤΗΕΞΕΌΒ 

ὙΠῸ {πϊς, νι πὸ ἐπαῖ ἢ---ον ἔποὰ 4οϑῖ σρϑὰκ οἵ ὑνγαῖη 

; ΑΡΒΑΒΤΟΒ 
Τ νάεις πᾶ Ροϊνπεῖοοθϑβ : ὑπϑγὸ {Ποὺ Τουρ . 

ΤΗΕΞΕῸΞ 
Τὸ {πόβθ, ἃ5 ἴποβε να θδαβῖς, σαν δὲ ἔποῖ τῆν ἀδι9}}- 

Ὁ ἘΠῚ 
ΑΒΗ ΑΒΤῸΞ 

γα: {κὸ ἐποθθ πιοπϑίθυβ ὑνναίη, τηεὶΠποιρῃξ, ἘΠ ν 

τον. 



ΚΕΤΙΔΕΣ 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
3 . ᾿ ᾿ , ς 
ἦλθον δὲ δὴ πῶς πατρίδος ἐκλυπόνθ᾽ ὅρους ; 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
Τυδεὺς μὲν αἵμα συγγενὲς φεύγων χθονός. 

ΘΗΣΕῪΣ 
ε ᾽ - 

ὁ δ᾽ Οἰδίπου παῖς τίνι τρύπῳ Θήβας λιπών; 

ΑΔΡΑΣΤΟΣ 

1590 ἀραῖς πατρῴαις, μὴ κασίγνητον κτάνοι. 

ΘΗΣΕῪΣ 
» ,ὔ 

σοφήν γ᾽ ἔλεξας τήνδ᾽ ἑκούσιον φυγήν. 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
» 3. ς 7 Χ » , 5 7 

ἀλλ᾽ οἱ μένοντες τοὺς ἀπόντας ἠδίκουν. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 

ἢ πού σφ᾽ ἀδελφὸς χρημάτων νοσφίζεται ; 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
ταῦτ᾽ ἐκδικάζων ἦλθον: εἶτ᾽ ἀπωλόμην. 

ΘΗΣΕῪΣ 
» χ ᾿ ΄ 3 

μάντεις δ᾽ ἐπῆλθες ἐμπύρων τ᾽ εἶδες φλόγα ; 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
Μὔ , ϑυνὦ , 32. .5 ἣν». ΄ 

οἴμοι" διώκεις μ᾽ ἡ μάλιστ᾽ ἐγὼ ᾿᾽σφάλην. 

ΘΗΣΕΥΣ 
» 3 ε " » ,ὕ Ξ 

οὐκ ἦλθες, ὡς ἔοικεν, εὐνοίᾳ θεῶν. 

ΑΔΡΑΣΤΟΣ 
τὸ δὲ πλέον, ἦλθον ᾿Αμφιάρεώ γε πρὸς βίαν. 

ΘΗΣΕΥΣ 
“ Ν ἴω «ς 7 ᾽ ΄ οὕτω τὸ θεῖον ῥᾳδίως ἀπεστράφης ; 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
160 νέων γὰρ ἀνδρῶν θόρυβος ἐξέπλησσέ με. 

ΘΗΣΕΥΣ 
7 }] ᾿ς 

εὐψυχίαν ἔσπευσας ἀντ᾽ εὐβουλίας. 
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ΕΎΨ Ψ ιν“ 

ΦΌΡΡΙΙΑΝΤΘ 

ΤΗΒΒΕΙΙΒ 

ον Ἰεῖτ τὸν ποιμε- απ ᾿ 5 Βοιπνά 5, ἀπ φαπῖα ἴὸ πες ἢ 

ΑΡΉΑΒΤΟΣ 
Τνάρι, Ὁ 5ῃδαΐηρ Ὀ]οοά οἵ Κίη οχι] δά. 

ΤΉΕΒΕΥΒ 
Απα δα ριιθ᾽ 50π, [Ὁ ψν Παξ οαπθε Ἰο ἢς ὙΠ ΟΡ 69 ἢ 

ΑΠΗΑΒΤΟΒ 
ΗΙ5 ἈΓΠ6 ν᾽ 5. οασβθ, ᾿οϑδὲ πὸ 5Που] ἃ 9]αν ἢΐ5. ὈΥΌΤΠΘΥ. 

ΤΗΕΒΕΒ 
ΔΊ. ννὰς ὑπαῦ 96} οι Ἔχῖ]θ, παμηθα οὐ {Π6 6. 

ΑΡΠΑΒΤῸΒ 
Ββ ὑπὸν ὑΠπᾶὺ ταυνῖθα γόοις ἐπὸ ἀῦθοπε την, 

ΤΗΒΒΕΌΒ 

Ηὰ ! αἰά ἰς θγοΐπον ἔακο Πὶς Πουϊΐαρο 

ΑΠΗΔΒΤΟΒ 

ΤῸ οἰαίτη ἢἷ5 τἱρην 1 σατηε- ἀπά ἐουπά ΤΥ ΓἬ]Π, 

ΤΗΕΒΕΌΒ 
Ἀιας ςθ 6 κ ἴο βθοῦβ, ἃπ4 σὰΖθ οὴ. Ὁ] αγ-ἤδλτηθϑ ἢ 

ΑΘΗΑΞΤΟΒ 

ΑΠ πὸ ! ἔποῖ ργθϑϑοϑὺ τη γΠοΥῈ ποβὲ 1 οὐτεα ! 

ΤΗΕΒΕΌΒ 
Νοὺ νη Πδανθη᾿ 5 Ὀ] οβοίηρ 1458 ποι οῸ, τηθεῖη 5. 

ΑΡΒΑΒΤΌΒ 
Ναν, ΜΟΥ ; ἴη ΑΙ ϊαγαιϑ᾽ ἀδϑρῖζε 1 ννεπέ. 

ΤΗΕΒΕΌΞ 
198 τοι ἐἰπ5 Πρ εν ἤοις ἐπε νν}}} αἰνίηε ἢ 

ΑΡΒΑΒΤΟΞ 
ΤΠ οἰατηοῦν οἵ ἔπ γοιηρσ τηδη ἀδιιπξθα μη6. 

ΤΉΕΒΕΟΒ 

ΨΆ]οΙν ᾿πηϑ θδα οὗ νυ ϑάοχῃ ἐανουτοαςι ἐποα. 

ἐς 
τ ΟΣ, ΤῊ. ΚἊῚ, 
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ἹΚΕΤΊΙΔΕΣ 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
ὃ ὃν ή γε πολλοὺς ὦλεσε στρατηλάτας. 
ἀλλ᾽ ὦ καθ᾽ ᾿ϑλλάδ᾽ ἀλκιμώτατον κάρα, 
ἄναξ᾽ Αϑθηνῶν, ἐν μὲν αἰσχύναις ἔχω 
πίτνων πρὸς οὗδας γόνυ σὸν ἀμπίσχειν χερί, 
πολιὸς ἀνὴρ τύραννος εὐδαίμων πάρος" 
ὅμως δ᾽ ἀνάγκη συμφοραῖς εἴκειν ἐμαῖς. 

σῶσον νεκρούς μοι τἀμά τ᾽ οἰκτείρας κακὰ 
καὶ τῶν θανόντων τάσδε μητέρας τέκνων, 
αἷς γῆρας ἥκει πολιὸν εἰς ἀπαιδίαν, 
ἐλθεῖν δ᾽ “ἔτλησαν δεῦρο καὶ ξένον πόδα 
θεῖναι μόλις “γεραιὰ κινοῦσαι μέλη, 
πρεσβεύματ᾽ οὐ Δήμητρος εἰς μυστήρια, 
ἀλλ᾽ ὡς νεκροὺς θάψωσιν, ἃς αὐτὰς ἐχρῆν 
κείνων ταφείσας χερσὶν ὡραίων τυχεῖν. 
σοφὸν δὲ πενίαν τ: εἰσορᾶν τὸν ὄλβιον, 
πένητά τ᾽ εἰς τοὺς πλουσίους ἀποβλέπειν 
ζηλοῦνθ' : ἵν᾽ αὐτὸν χρημάτων ἔρως ἔχῃ, 

τά τ᾽ οἰκτρὰ τοὺς μὴ δυστυχεῖς δεδορκέναι" 
ἱ τόν "Ἂ ὑμνοποιὸν αὐτὸς ἃν τίκτῃ μέλη 
χαίροντα τίκτειν" ἢν δὲ μὴ πάσχῃ τόδε, 
οὔτοι δύναιτ᾽ ἂν οἴκοθέν γ᾽ ἀτώμενος 
τέρπειν ἂν ἄλλους" οὐδὲ γὰρ δίκην ἔχει.} 

τάχ᾽ οὖν ἂν εἴποις, Πελοπίαν παρεὶς χθόνα 
πῶς ταῖς ᾿Αθήναις τόνδε προστάσσεις πόνον ; 
ἐγὼ δίκαιός εἰμ᾽ ἀφηγεῖσθαι τάδε. 
Σπάρτη μὲν ἀ ὠμὴ καὶ πεποίκιλται τρόπους, 
τὰ δ᾽ ἄλλα μικρὰ κἀσθενῆ: πόλις δὲ σὴ 
μόνη δύναιτ᾽ ἂν τόνδ᾽ ὑποστῆναι πόνον. 
τά τ᾽ οἰκτρὰ γὰρ δέδορκε καὶ νεανίαν 

1 Βν χτηοβὺ Θαϊΐοῦβ τοσαγθα ἃ5 8ῃ ἱγγθθνδηῦ Ἰ ΘΓ ΡΟ] Δ] οη. 



-» παν σον γιν» 

ΘΌΡΡΙΙΑΝΊΒ 

ΑΘΠ ΒΤ 
νει {πὰ πα ἢ τα οα] παν ἃ θα ΤΠ] οἢ ες, 
Ο τποῖῖ ἢν ργΌν 655. Πυθ 4}} Η ΕΠ]ὰ5 ΓΠνοιρῃ, 
Ο Κιμρ οἵ ΑΥΠθ5, 50γῸ ΘΠ ατηθδα ἀμ 1 
1 [ἅ}} τὸ δαυθῃ, ἀπ ἴὸ δα θγαςο ἢν Κηθο, 
Α ρσγον-Παϊγοα Κίηρ ἴῃ {ἶπηε ρᾶϑὲ ῬΥΟΘΡΘΙΟΙΙ5. 
Υοὺ τὸ πηῖπο ον]]} ΡΙρμὶ Ι ποεᾶς τηιϑὺ θονν. 

αν ἔποῖ τὴν ἀδας, σοΙ ρα ββϑοπαΐθ τὴν 065, 
Απᾷ ἐπεθὸ ἐπ ΠΡΟ ΤΙΟΠΕ οἵ ἀπὸ 9] Δὰρ ἴο ὸ αἰ 90η9 
ὙΠ ποὰνν ἀρ παῖ ἢ Του ηε ἴῃ ΟΠ ΠΔ]ς θη δος, 
ψμὸ πᾶνε πάνθ ἴο οοπη 6. ὁ. ἈΠ16 πὶ 501] 
ΤῸ 5εὖ ὑπ ῖν ἔδθῦ, ψν ῃ0 βοάγοοῦ ἴον δἰ ἃ σπᾶν ΟΥ̓ΘΘΡ ; 
ΝῸ τ ἰϑϑίοι ἴὸ [)ομηθίθυ 5 τη γϑ 65, 
Βυῖ βϑοκίηρ αν] (Ὸν ἀπ ον ἀδηά, ἃ θΟΟΠ 
ΤΠ βοῖνοβ 5π οι} 4 πᾶνο ορταϊπο οἵ γοὰηρ σἔγοηνρ 

Πα πς5. 
γυΊ θεν ἀοῦ ἢ νυ θα] ἢ οοπβίοὺ ρμονογῖν: 
ν ξεῖν τὸ ψυθα Ὁ} ἘΠ6 ΡΟΟΥ ΡΠ Ὲ5 Πἰς Ἔν 65 
Αβρίνιιρ, παν ἀδϑῖγο οἵ σοοά τπὰν 5ρι ἢ : 
50. οὐρ!ὺ Π 6 ΡΥΌΘρΡ τοῖς ἕο ΘΚ οἢ νν0Ε. 
[ΤΠ ροεῖ 5 56} τὴ οἸαάποος 5 α] ἃ Ὀγτηρ ΓὉγῈ}} 
Η]ς5 οἴβρυεϊηρ,, φοηρ ; 1 δ αἴζαϊη ποῖ {Π||5, 
Ηδε οαπποῦ ἤοτη ἃ ἢεαγὶ αἸσίγα ρ]ῦ νν ἸὉἢ ρδΐη 
ΟἸδάάδη δ ἔθ] ]ονν5 : τθάβοη βαγ θοῦ πᾶν.] 

Ρδυομάποο ἔποῖ ἀσκοὶ, “νην ρᾶ55 Ὀγν ἐπὸ Ἰαπά 
ΟΥ̓ Ρεῖορϑ, ἀπαὰ ὁ ΠΝ Ιὰν ὑΠῖς ομπσρο ἢ 
Βοοίῃ, τρις ἴξ ἰ5 ἐπαξ 1 5Πουϊα πονοῦν ἐς τς 
ϑραγία 15. ΠΘα  ] 658, ΠΟΝΕΙ͂ αὐ 96 5ἷαν : 
ΓΠΘ γοϑὺ 6 ϑῃι}}} πα νγϑὰκ : θαὲ {Πὶς ἴῃν ὕυτγρ 
ΑἸοπΘ σα οἰδαπα θεηραΐῃ ἐπ τσ ῖν φἰγδίῃ. 

Ἴν ἂβ. Ἔνδὺ Ρῥἱ{Ὲ], ἀπ Παῖἢ ἴῃ πες 

1τ0 
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ἹΚΕΤΙΔΕΣ 

ἔχει σὲ ποιμέν᾽ ἐσθλόν: οὗ χρείᾳ πόλεις 
πολλαὶ διώλοντ᾽ ἐνδεεῖς στρατηλάτου. 

ΧΟΡΟΣ 
κἀγὼ τὸν αὐτὸν τῷδέ σοι “λόγον λέγω, 
Θησεῦ, δι’ οἴκτου τὰς ἐμὰς λαβεῖν τύχας. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 

ἄλλοισι δὴ ᾿πόνησ᾽ ἁμιλληθεὶς λόγῳ 
“τοιῷδ᾽. ἔλεξε γάρ τίς ὡς τὰ χείρονα 
πλείω βροτοῖσίν ἐστι τῶν ἀμεινόνων" 
ἐγὼ δὲ τούτοις ἀντίαν γνώμην ἔχω 
πλείω τὰ χρηστὰ τῶν κακῶν εἶναι βροτοῖς" 

900. εἰ μὴ γὰρ ἣν τόδ᾽, οὐκ ἂν ἤμεν ἐν φάει. 
αἰνῶ δ᾽ ὃς ἡμῖν βίοτον ἐκ πεφυρμένου 
καὶ θηριώδους θεῶν διεσταθμήσατο, 
πρῶτον μὲν ἐνθεὶς σύνεσιν, εἶτα δ᾽ ἄγγελον 
γλῶσσαν λόγων δούς, ὡς γεγωνίσκειν ὄπα, 
τροφήν τε καρποῦ τῇ τροφῇ μὴ ἀπ᾽ οὐρανοῦ 
σταγόνας ὑδρηλάς, ὡς τά γ᾽ ἐκ γαίας τρέφῃ 
ἄρδῃ τε νηδύν" πρὸς δὲ τοῖσι χείματος 
προβλήματ᾽, αἶθρον ἐξαμύνασθαι θεοῦ, 
πόντου τε ναυστολήμαθ᾽, ὡς διαλλαγὰς 

910 ἔχοιμεν ἀλλήλοισιν ὧν πένοιτο γῆ. 
ἃ δ᾽ ἔστ᾽ ἄσημα κοὐ σαφῶς γιγνώσκομεν, 
εἰς πῦρ βλέποντες καὶ κατὰ σπλάγχνων πτυχὰς 

κ 
μάντεις προσημαίνουσιν οἰωνῶν τ᾽ ἄπο. 
ἄρ᾽ οὐ τρυφῶμεν θεοῦ κατασκευὴν βίῳ 
δόντος τοιαύτην, οἷσιν οὐκ ἀρκεῖ τάδε; 
ἀλλ᾽ ἡ φρόνησις τοῦ θεοῦ μεῖζον σθένειν 
ζητεῖ, τὸ γαῦρον δ᾽ ἐν φρεσὶν κεκτημένοι 
δοκοῦμεν. εἶναι δαιμόνων σοφώτεροι. 
ἧς καὶ σὺ φαίνει δεκάδος οὐ σοφὸς γεγώς, 

90 ὅστις κόρας μὲν θεσφάτοις Φοίβου ζυγεὶς 
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ΞΌΡΡΙΗΙΑΝΤΘΒ 

Α νοιϊπηρ Πα νὰ] ΓΟ 5 οΠΙΟΥ, (Ὸν ἰὰοκ οὐ ΠΟΙ] 

Τὸ ᾿οδά {πεῖν Ποβῖβ, πᾶν τππλην οἰτῖθ 5. Ά]Π16Ὴ.. 

σΗΟΗῦ5 
Ιτοο ρα ἀρ ἴοὸ {πε ὸ {πὸ 56] θα] ὈΥΆΨΘΥ, 
ΤΠ βεῖιβ, ἴὸ Πανὸ ΘΟ ρα β5ῖ 0. ἡ. τὴν ἰοΐ. 

ΤΗΒΒΕΌΒ 
ΜΉ οὐποὺβ οὐ Ὁ ἴῃ νυ υθϑῦ!ο οὐ ἀὐριηθηΐ 
Ι Πὰν ργαρρ]οα τοὰὺοῃίηρ ἘΠ]15 :---ἰποτὸ θὲ ἐπαΐ σὰν 
Ταῦ δν}} τόσα ἀθοι 5. νυ] ἢ τηθὴ ἐπα) σοοά. 
Ορίπίοη ἄνευθ απο {π656 1 Πο]ά. 
ΤΠπαΐ πόσο πδπ Ον}] σοοά ἀθοιη 5. νἹΠ τε : 
δ οσο {Π|5 ποῦ 50, ψὸ μεσ ποῦ οἵ {πε ἸΙρηϊ. 

Ργαΐβο ἴὸ της (ὐοα γνῆο 5Παρεα ἴῃ οὐ οΥ 5 το] 
Ουν ᾿ἰνὸ5 γεάοοιηθα ἤΠομ οἤδο5 ἀπ {πὸ θγχαΐε, 
ΕἸγβῦ, θν πη ρ] απ ]ηρ᾽ Γδά50η, σἸνίηρ ἔΠ 6 
ΤΗΘ τοῆριιο, νΟΣ-Π να] 4, ἴο Ἰηΐεσργεῖ φρθςςῇ ; 
ἘλυτΠ 5 ἔλα ἴον ΤΟο΄, ἊΝ ππγξασ πο ἐΠετεοῦ 
Βδὶπατορ5 Ότ πδάνεη, ἴὸ [δε αἰ δαγτ ἢ᾽ 5 ἔρϑξθυ τη σ5, 
Απα νναΐου ΠΟῚ σγξοη θΌβοπ ; ἐπε γ  10Π8] 
5ΠΟΙΤΟΥ ἔπομ δἴουτη, ἀπ σπου Ττομὰ {πὲ Πεαΐ, 
ϑ'ϑα-ἰγλοκίηρ' 5105, παν ἐγλῆϊο τΐρ Ὁ 6. Οἵ 
ΥπΠ ΓΕ Πονγνθη οὐ παῖ νν ΠΙ ἢ δοθῇ Ἰἰαπα ἰὰοῖκς ; 
Απά, ἴῸΣ ᾿πν] 510}. τΠϊηρς ΟΥ̓ ἀἴπ]ν 56 6 ῃ, 

Θοοξῆβαν εὐ5 ννα δ [πὸ ἤλμπις, {πὸ ΠΙνετ 5 (0145, 
Οὐ ἴτομὰ ἐπε ὈΙγα5 αἰνίης ΗΠ 6. {πίηρο ἴο "6. 

Αὐτὸ ννὸ ποῦ αὐτοραηῦ ἔπ δ πη, ν ΠδῈπ Ἀ}} ΠΠ {εἰ 5 πε 5 
ἀοά ρσἵνεῖίῃ, {που ἢ ποῖ ἴὸ θὲ οοπίεπί ἢ 
Βιυΐ οἷν ρμυδϑαμηρὑ ἢ 5 ΓΟ ΠΡ. Υ [ἈΠ νου] 1)Ὲ 
Πα να : μὰ πᾶνε δοιίθη ον εν ἐοπίηρ' Πεαγίς, 
Απα ἄγϑαμ ἐπα νὰ ΡῈ νψῖϑοῦ ὑπὰπ {πη (οάς. 
ἈΑπά ποι τὶ οἵ {Π|5 6 ]]Οον 510 οὗ ΓὉΠ]ν. 
ὙΥ85ὸ αἸά8ι ὃν ῬΠοεθιθ᾽ Ποϑὺ ἐῃν ἀλαρηξουθ ννεα, 
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[ΚΕΤΊΔΕΣ 

ξένοισιν ὧδ᾽ ἔδωκας ὡς ζώντων θεῶν, 
λαμπρὸν δὲ θολερῷ δῶμα συμμίξας τὸ σὸν 
ἥλκωσας οἴκους: χρῆν γὰρ οὐδὲ σώματα 
ἄδικα δικαίοις τὸν σοφὸν συμμιγνύναι, 
εὐδαιμονοῦντας δ᾽ εἰς δόμους κτᾶσθαι φίλους. 
κοινὰς γὰρ ὁ θεὸς τὰς τύχας ἡγούμενος 
τοῖς τοῦ νοσοῦντος πήμασιν διώλεσε 
τὸν συννοσοῦντα κοὐδὲν ἠδικηκότα. 
εἰς δὲ στρατείαν πάντας ᾿Αργείους ἀ ἄγων, 

280 μάντεων λεγόντων θέσφατ᾽ » εἶτ᾽ ἀτιμάσας 
βίᾳ παρελθὼν θεοὺς ἀπώλεσας πόλιν, 
νέοις παραχθείς, οἵτινες τιμώμενοι 
χαίρουσι πολέμους ᾧ αὐξάνουσ᾽ ἄνευ δίκης, 
φθείροντες ἀ ἀστούς, ὁ μὲν ὅπως στρατηλατῇ, 
ὁ δ᾽ ὡς ὑβρίξη δύναμιν. εἰς “χεῖρας λαβών, 
ἄλλος δὲ κέρδους εἵνεκ᾽, οὐκ ἀποσκο τῶν 
τὸ πλῆθος εἴ τι βλάπτεται πάσχον τάδε. 
τρεῖς γὰρ πολιτῶν μερίδες" οἱ μὲν ὄλβιοι 
ἀνωφελεῖς τε πλειόνων Τ᾿ ἐρῶσ᾽ ἀεί: 

940 οἱ δ᾽ οὐκ ἔχοντες καὶ σπανίζοντες βίου, 
δεινοὶ, νέμοντες τῷ φθόνῳ “πλέον μέρος, 
εἰς τοὺς ἔχοντας κέντρ᾽ ἀφιᾶσιν κακά, 
γλώσσαις πονηρῶν προστατῶν φηλούμενοι" 
τριῶν δὲ μοιρῶν ἡ ν μέσῳ σὥζει πόλεις, 
κόσμον φυλάσσουσ᾽ ὅντιν᾽ ἂν τάξῃ πόλις. 
κἄπειτ᾽ ἐγώ σοι σύμμαχος γενήσομαι; 
τί πρὸς πολίτας τοὺς ἐμοὺς λέγων καλόν ; 
χαίρων ἴθ᾽" εἰ γὰρ μὴ βὲἐβούλευσαι, καλῶς, 
αὐτὸς πιέζειν τὴν τύχην, ἡμᾶς δ᾽ ἐᾶν. 

ΧΟΡΟΣ 
250 ἥμαρτεν' ἐν νέοισι δ᾽ ἀνθρώπων τόδε 

ἔνεστι" συγγνώμην δὲ τῷδ᾽ ἔχειν χρεών. 

διὃ 



ΘΌΡΡΙΙΑΝΤΘ 

Τὸ «ἰϊθης--ἰῃτις ΓᾺΥ γδοορη θη (ὐοαϑ :-- 
Υεὺ τηϊηρ]ηρ ἢν οἸθαν ὈΙοοα ψν ἹἘἢ τὰν]. 50 
Πιά 58 τὰν ἐμῖπὸ ποῖα : ἔποι οὐρῇ τοσὲ ποθ ΟΡ ἴὸ ἤἢᾶνα 

ὈΙΘπΐ, 
50 ποι ννουΐ υνῖβο, γιοῦ Πἰνθ 5  ΊῈΠ Ἰἶνὸϑβ πη} 58, 
Βιξ ἴον {πῖπθ ποιθεὲ ἴο πᾶνε σοίζεη Πϑανθη-Ὀ] 6 βὲ 

ἔπ] πᾶς : 
Εον αοά, δαἀ]ιπάρσίηρ ἔατος Ἰοϊπθα παπᾶ ἴῃ παπᾶ, 
᾿)οϑίσονοῖῃ Ὀν ὑπὸ 9ἰ ΠΟΥ 5 ΞΕ ΤΌ ΚΟ ὙΥ ΠΟΘ᾽ ΘΓ 
Ῥασγία κεῖ τ Πα, ἐποιρὴ ἢθ Πᾶνε ποῖ βἰππθά. 
Τῆοι Ἰεἀάοϑι ἐουίἢ ἐπε Αὐρῖνοβ 11 ἴο ννὰσ, [παιρἢϊ 
ΤΠουρῊ ΞΘ ο 5. ΘρᾶκΚὸ ἤδάνθη β ψναγηϊηνσ,, βοξςηρ αἱ 930 
ΤΉ 6βο, βοιξίηρ (οάς, ἀἸα ς᾽ σαΐῃ 50 τῆν 5ἴαΐθ. 
Βν νοϊηρ πη6ὴ δα αϑίγαν. συ ἢ ἴον ἔπ6 Ὀγαῖβα 
Οἔτηθη, ᾿ἀπᾶ ΠΡ }ν νγαγ5 ὙΥΓΟΠ ΡΟ ΠΠ]ν, 
Οουταρείπηρ; οἴμοῦβ. ὁπ. ἴο ᾿Ἰοδα {πε Ποβέ, 
Οπε. ἴο ψ]η ΡΟΨΕΥ, Πα τι58 ἴξ ἔου Ηϊς 1πϑῦ, 
Απά ομδ ἴον "πο ῦθ᾽ 5 σα Κα, γγηο τϑοκοίῃ παυρῆηϊ 
ΟΥ̓ τἰβοῃϊοῦ ἴο ἃ ρθορὶς ἐπιι5 μἰβιιϑϑά. 
Εὸν ἴῃ ἃ παίίο ἔποσο θῈ ογάθυϑς ἔῆγοε :-- 
ΤῊΣ Πρ μοβῦ, πι5616855 ΤΟ. ἀγα ΟΥΓΆΨ ΤΠ; ΤΟΥ : 
Τῆε ἴον δϑέ, ΡοΟΥ, ἄνα ὁ οἰατναϊίοη᾽ 5 ὈΥΪΠΚ, 240 
Α ἄλιιροτους (ΟΙΚ, οὗ Θηνν ΟΕ Ὦ]]. 
ὙΥΒΙΟἢ 5ποοῦ οαΐ ΡΑ] 6 Ὁ] βἐίησϑ αὖ ργόβροσοῖιβ [ἸΚ. 
Βερι δα ὃν τοπριιο5 οὗ εν] τηθπ, ὑπεῖν “ΟΠ τ θο5 ὁ 
Βευΐ οἵ ἔπε τῆγϑο ἐπς τα πηοϑὲ φανϑίῃ ςἰαΐθϑ. 
ἢ. Κοορ {πὸ ογάδυ νυ ίοῃ πε βἴαξε οτά δίῃ. 
58.411 1 ΤΠδὴ τὰ Κὸ τὴ 4}}ν ἀπίο ἔπεε ἢ 
Ηον ἴο τὴν παίϊοπ 5Ποι4 1 τὰκ ἀδΐεποε ὃ 
Περαστὲ ἴῃ ρΡϑᾶοα : 1 ποῖ Παϑὺ 11] ἀεν βθα. 
ασο ἔογζα θ᾽ 5 Ὀονγα ἐν βεῖῦ; ἀτὰρ τ ποῖ ἄν. 

ΘΓΗΟΕΌΞ 
Ηες εὐτεα ; νεῖ ὁ ἐπε νοιστρ Π]6 ΠῚ ΤΓαϑὶβ ὑπὸ Ὀίαθπα : 9500 
Βιιΐ τηϑοὺῦ 1 15 ὑμαΐῦ πὲ ἢπα σγδοο σις {Π 66. 
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ΙἹΚΕΤΊΔΕΣ 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
οὔτοι δικαστήν σ᾽ εἱλόμην ἐμῶν κακῶν, 
ἀλλ᾽ ὡς ἰατρὸν τῶνδ᾽, ἄναξ, ἀφίγμεθα," 
οὐδ᾽, εἴ τι πράξας μὴ καλῶς εὑρίσκομαι, 
τούτων κολαστὴν κἀπιτιμητήν, ἄναξ, 
ἀλλ᾽ ὡς ὀναίμην. εἰ δὲ μὴ βούλει τάδε, 
στέργειν ἀνάγκη τοῖσι σοῖς" τί γὰρ πάθω; 
ἄγ, ὦ γεραιαί, στείχετε, γλαυκὴν χλόην 

αὐτοῦ λιποῦσαι φυλλάδος καταστεφῆ, 
200 θεούς τε καὶ γῆν τήν τε πυρφόρον θεὰν 

Δήμητρα θέμεναι μάρτυρ᾽ ἡλίου τε φῶς, 
ὡς οὐδὲν ἡμῖν ἤρκεσαν λιταὶ θεῶν. 

ΧΟΡΟΣ 

ὃς Πέλοπος ἣν παῖς, ΠΠελοπίας δ᾽ ἡμεῖς χθονὸς 
ταὐτὸν πατρῴον αἷμα σοὶ κεκτήμεθα. 

ΑἸΙΘΡΑ" ΄ 
τί δρᾷς ; ; προδώσεις ταῦτα “κἀκβαλεῖς χθονὸς 
γραῦς οὐ τυχούσας οὐδὲν ὧν αὐτὰς. ἐχρῆν; : 
μὴ δῆτ᾽: ἔχει γὰρ καταφυγὴν θὴρ μὲν πέτραν, 
δοῦλος δὲ βωμοὺς θεῶν, πόλις δὲ πρὸς πόλιν 
ἔπτηξε χειμασθεῖσα" τῶν γὰρ ἐν βροτοῖς 

οτ0 οὐκ ἔστιν οὐδὲν διὰ τέλους εὐδαιμονοῦν. 

ΧΟΡΟΣ 

στρ. 
βᾶθι, τάλαιν᾽, ἱερῶν δαπέδων ἄπο ἸΠ]ερσεφονείας, 
βᾶθι καὶ ἀντίασον γονάτων ἔπι χεῖρα βαλοῦσα, 
τέκνων τεθνεώτων κομίσαι δέμας, ὦ μελέα ᾽γώ, 
οὺς ὑπὸ τείχεσι Καδμείοισιν ἀπώλεσα κούρους. 

1 Ῥ]ΔοΘα Ὀγ Βάγποθα ΠοΥ, ἰπβῦθδα οἵ αἴθον 251], ἃ5 ἴῃ Μ55. 
2 35ο αϑϑϊρῃρα Ὀγ Ῥαϊθν, Ὀζ. οὔποὺ θαϊύουβ ἴο ΠΟΡΈΒ, 

520 



ΞΌΡΡΙΠΙΑΝΤΘ 

ΛΌΒΑΒΤΙ5 
Νοῖ [0Υ ἃ Ἰπᾶρο 1 οἤόβθο {πδ6ὲ οἵ πιῖπο 1Π]5, 
Βιυΐ ἃ5 ἴο ἃ ἤδά]οὺ οὔ ἔπθ, Κίηρ, νὰ οοπης ; 
ΝΟΥ, [1 Ππᾶνὲὸ οα]αμηϊξοιϑὶν 5ρ6 4, 
Νεϑα 1 τῆν οπαβεϊβομηθπὶ ἀπε οἴη, κίην, 
Νο, Βαΐ ἐπε αἰά. Απᾷ 1 ἐποὰ εν ποῖ {Π|5.Ψ 
Ι τσὺ οοηζεηΐ πὸ ἢ ἢν ομοῖσε :--ὐνπαῦ περ ἢ 
(Ὁπιο, ἀρὸα ἀδηλ65, ἀδρασχὲ :---ποῦ ἰδᾶνὸ νὰ ΠΟΤῈ 
ΤΣ στόν τ-ργθθη θοιρἢ5 ἴο τοοῦ ἐπ 6 ΑἸταῚ οὐ ὦ 
ΟΠ Πρ ἴο νη θ 55 ἤθάνθη πα φασίῃ, Π)οιηθου, 2600 
ΕἸἰτε-θϑασίησ αοάάοδς, ἀπ ὑπὸ διιη- σοα 5 Πρ. 
ΤΠαΐ πὰρ η δ ΟΌΓ ΡΥΓΆν ΘΥ5 πο ἐπς (ὐοάϑβ ἀνα] δά. 

ΓΗΒ 5 
[0ἡ {πῖπὸ οδα "ΡῈ ἰξ, σταπάβομ ἔποιι οἵ ΡΠ ΊΠειι5] 
ΟἸἹα Ῥεϊορθ᾽ 50η} [Ι,0, Μὰ οὗ Ρεϊορϑ᾽ Ἰαπα 
Τῆς οεϊέξασηε ]οοα ἀποδθϑῖγα] Πάτα ἢ πες. 

ΔΕΤΗΗᾺ 
Ηον ;--« ποὺ ἤοιϊ {πε βε ργάγευβ, οὐδὲ [οστ ἢ {πὲ 

απ 
τον τποΐβουβ, ν ΠΊΟἢ Πανὲ σαϊπεα οὔ πεῖν ἀπὸ5 παρ ς} 
Νὰν, πᾶν "-ἶπο θοαὶ ἤπαᾶς γοΐαρσε ἢ ἀπὲ τοοκ, 
ΤΠῸ σἴανε αὐ ἐπε (ἀοάβ᾽ αἰξαγβ ; πα ἃ βἴαϊο 
διογτη-[οϑϑεο α πππϑὺ οονν ον θοπδαῖῃ ἀποΐμοτ5 ἰεὸ ; 
ΕῸΣ ἴῃ τᾶ 5 ἰοῦ πᾶιρηΐϊ ργοβρεγοῖῃ ἴὸ ἐπε ἐπα. 910 

(ἩΟΘΚῸΞ 
(8...) 

Ο ἀδοῖ εἰοῖεα. ἀτῖθε Ὸμ) ῬΦΥβ ΡΠοπεἾ 5 ΠΆ]]ον δα 
ἤοου ; [Ππῖπὸ μας, πα ᾿μρ]ο γα 

Εἴθε ὑπο, πα θοὸν αὐ Πὶβ Κποοβ, ἢϊησίηρ γτουπε {ἢ 6 πὶ 
ΤΠαΐ πὲ γσόβοῦο ὑπὸ οἷν οἵ τὴν ἀθδά. τὴν Ρεϊονεά.- ἢ, 

ψγ06 5 τη, νος !-- [τὰ ἀπιϑὲ ᾿ντηρ ἰονν. 
ΟΥ τΠ6 50η5 πᾶνε ἰοϑῖ, ἀπά εν ταιηραγὶς οἵ (ὑλάμλ15 

1 Τῇ {πΠ6 ρΡϑίι]οπθΥ 5 ΡΓΆΚΘΙ νὰ σγαηΐθα, ἢ6 ΘΑΥΓΙΘα ἀὐνᾶν 
ἢ Πΐτη Π]5 ΞΡ Παπῦ- οι : 1 ποῦ, ἢ6 Τοῦ 1Ὲ οἡ ὑπὸ αἸδγ. 
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ΚΕ ΤΙΔΕΣ 

ἰώ μοι" λάβετε φέρετε πέμπετε ἀείρετε!ϊ μεσῳδ. 
ταλαίνας χέρας γεραιάς. 

, "» Φ , ὡς ’ πρός σε γενειάδος, ὦ φίλος, ὦ δοκιμώτατος 
“Ἑλλάδι, 

» ΕῚ ν Ν Ν Π Ν Ἷ 

ἄντομαι ἀμφιπίτνουσα τὸ σὸν γόνυ καὶ χέρα 
͵7ὔ » 

δειλαία: 
Μ 5 Ἂν 7 2... “ 3 γ8 ψ οἴκτισαι ἀμφὶ τέκνων μ᾽ ἱκέταν τιν᾽ ἀλάταν 

οἰκτρὸν ἰάλεμον οἰκτρὸν ἱεῖσαν, 
ἀντ. 

μηδ᾽ ἀτάφους, τέκνον, ἐν χθονὶ Κάδμου χάρματα 
θηρῶν 

- 5 ΄ , “ “ Α ς ΄ 

παῖδας ἐν ἁλικίᾳ τᾷ σᾷ κατίδῃς, ἱκετεύω. 
“- ἕ Ν 

βλέψον ἐμῶν βλεφάρων ἔπι δάκρυον, ἃ περὶ 
σοῖσι 

- ΄ 7 

γούνασιν ὧδε πίτνω, τέκνοις τάφον ἐξανύσασθαι. 

ΘΗΣΕῪΣ 
“ ᾿ ; ͵ 3. ἫΝ Ψ ὟΝ 7 Ξ 

μῆτερ, τί κλαίεις λέπτ᾽ ἐπ᾿ ὀμμάτων φάρη 
“- ἴω “- “' ΄ 

βαλοῦσα τῶν σῶν; ἄρα δυστήνους γόους 
κλύουσα τῶνδε; κἀμὲ γὰρ διῆλθέ τι. 

, ἴω ᾿ ͵ 

ἔπαιρε λευκὸν κρᾶτα, μὴ δακρυρρόει 
- “-“ ῳ 

σεμναῖσι Δηοῦς ἐσχάραις παρημένη. 

ΑἸΙΘΡΑ 
ϑι. Δ 

αἰαῖ. 
ΘΗΣΕῪΣ 

τὰ τούτων οὐχὶ σοὶ στενακτέον. 

ΑἸΙΘΡΑ 
ὦ τλήμονες γυναῖκες. 

1 ἩρεηδΠη ; ἴον ΜΙ δ. κρίνετε. 

"ων ονμεἔν δ τβν».«Α .. 



ΌΡΡΗΙΑΝΤΘ 

(Μοσοαε) 
δος [Ὸγ μὴ6 "---Οαθ πηθ, ΡΠ τπὸ, περ οπνναγά, 

ὈΡ ΠΟΙ ϊηρ; 
ΤΠ ρα] βῖοα Ππαπα οἵ της νοο-υβρεπέ ! 

Βν τὴν Ρεαγά, Ὁ ἴδοι οπιοΐεδε οὐ. σπαιρίομ5. οὗ 
ΗΘ]1ὰ5, Ο ἔποπα, 1 Ρδϑθθοῦῃ πες, 

Ι͂Ὶ ὑΠςῸ οἶαβρ οἵ πῆς ντεϊομοα ἴῃν Κπεὲς ἀπα τἢν 
ἤηροΥβ ΘΠ] αἴηρ ! 

Ριν τη ; ἴου τὴν ἢ] ἄγθη ἴῃ σα ρρΡ] απο ο θεπὶ 
πὸ ἃ Ρερραγ 1 θοὸν : ἰδοῦ τὴν μἱὑ{{π|, ΟΥ ὉΠ ῊῸ] οαΐ- 

οΥγηρδ το οῇ {Πδε ! 
(4ηπι|.) 

ΑἸἩ, ποῦ ππρυγὶδα οἡ (Δα πητ15᾽5 501], ῸΣ ἃ γανίη ἀπα σ] δα 
[{πἴο Ὀϑαςὶς οὔ πὲ νοϊά ἀ4ὁ ἐποὺ Ἰϑαν ἔπϑη, πε 

νου πΠ6η ἰκὰ αηἴο {πΠεε ! 
Ο Ἰοοῖκ οἡ {πὲ ἔθαῦβ ἔτ τηἶηδ ὄνὸβ ὑπαΐ ἅγ8 βἔγθαμη- 

ἰπρ᾽ !--ἀηα ἃ]}] ἐπαῦ 1 ογᾶνε 
ΒΆΠΙηρ ἴον αὖ τῃν Κηθο5, ἰ5 ἃ σγάνε---τἰῃαὶ ὑποιῖι νυ ἱπ 

ῸΓ τὴν 50η5 θεῖ ἃ στάνε! 

ΤΗΕΒΕΙΒ 
Μοίπεν, νν ἣν ψ εορεϑβὺ ποῖ, θεΐογο ὑπο ἐν ὸ 5 
(ἀἀδίϊησ ἐν ἤπθ-5Ρρα νῸ}} δ᾽ [)οβὺ ψῈ 0 ἴο ΠδὰΣ 
ΤΠ ΘΙ του] ννὰ]]5 ἢ 5οΟίἢ, τΐπα οὐ Πεὰγὶ ν 85 

{ΠγΠ16α. 
Ἀαῖβε ἐν στε Ποδα ; "ὲ ποῦ ἃ Τοππΐ οἵ ὕδαγβ, 
ἼΠοσα 5 θτπρ' αὖ 1λεμηοθῖου᾽ 5 ΠοΙν Πϑάσίῃ. 

ΔΕΤΗΝᾺ 
ΑΝ πηβϑ! 

ΤΗΕΒΕΙΞ 
ἼΓΙ5 ποῦ ον ὑπεὸ ἴο νγα]] {πε 1} 65. 

ΛΕΤΗΠΔ΄ 
ΟἿ Παρ] 655 ἀἀπηη65 ! 
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ἹΚΈΤΙΔΕΣ 

ΘΗΣΕΥΣ 
ΕῚ ᾿ “- 3. .9ἢ 

οὐ σὺ τῶνδ᾽ ἔφυς. 

ΑἸΙΘΡΑ 
“ἷ[ 7ὔ 7] ΝΛ, ῇ , 

εἴπω τι, τέκνον, σοΐ, τε καὶ πόλει καλον ; 

ΘΗΣΕΥΣ 
ς 7 ΒΥ ΟΥ Ν ) Ν ω “ 

ὡς πολλά γ᾽ ἐστὶ κἀπὸ θηλειῶν σοφά. 

ΑΙΘΡΑ 
» -“ ἃ Ἀ 

ἀλλ᾽ εἰς ὄκνον μοι μῦθος ὃν κεύθω φέρει. 

ΘΗΣΕΥΣ 
᾽ ΄ ν ὑ γν,ς: 7 ϑΌΤΥΝ ,Ν ΄ 

αἰσχρόν γ᾽ ἔλεξας, χρήστ᾽ ἔπη κρύπτειν φίλους. 

ΑΙΘΡΑ 
οὔτοι σιωπῶσ᾽ εἶτα μέμψομαί ποτε 
τὴν νῦν σιωπὴν ὡς ἐσιγήθη κακῶς, 
οὐδ᾽ ὡς ἀχρεῖον τὰς γυναῖκας εὖ λέγειν 
δείσασ᾽ ἀφήσω τῷ φόβῳ τοὐμὸν καλόν. 
ἐγὼ δέ σ᾽, ὦ παῖ, πρῶτα μὲν τὰ τῶν θεῶν 
σκοπεῖν ἀελεήῷ μὴ σφαλῇς ἀτιμάσας" 
τἄλλ᾽ εὖ φρονῶν γάρ, ἐν μόνῳ τόυτῳ ᾿σφάλης. 
πρὸς τοῖσδε διε μὲν μὴ ἀδικουμένοις ἐ ἐχρῆν 
τολμηρὸν εἶναι, κάρτ᾽ ἂν εἶχον ἡσύχως" 

νυνὶ δὲ σοί τε τοῦτο τὴν τιμὴν φέρει 
κἀμοὶ παραινεῖν οὐ φόβον φέρει, τέκνον, 
ἄνδρας βιαίους καὶ κατείργοι τας νεκροὺς 
τάφου τε μοίρας καὶ ̓ Κτερισμάτων λαχεῖν 
εἰς τήνδ᾽ ἀνάγκην σῇ καταστῆναι χερί, 
νόμιμά ΤΕ πάσης συγχέοντας ᾿᾿λλάδος 

παῦσαι" τὸ γάρ τοι συνέχον ἀνθρώπων πόλεις 
τοῦτ᾽ ἔσθ᾽, ὅταν τις τοὺς νόμους σῴζῃ καλῶς. 
ἐρεῖ δὲ δή τις ὡς ἀνανδρίᾳ χερῶν, 
πόλει παρόν σοι στέφανον εὐκλείας λαβεῖν, 
δείσας ἀπέστης, καὶ συὸς μὲν ἀγρίου 
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ΌΟΡΡΙΙΑΝΊΤΘ 

ΤΉΕΒΕΙΒ 
Ποῖ αὐτὸ ποῖ οὐ {πεῖν Ὀ]οσά. 

ΛΕΤΗΝΑ 
ϑοη, γὴᾶν 1 ΘρΘακ [Ὸν Ἐπῖπὸ ἀπ ΑΥΠΘπϑ᾽ ΠΟΠοι" ἢ 

ΤΗΕΞΕῦΒ 

δα, Ἔνθ ἔπῸΠῚ ὙγΟΘ ἢ 5 Πἰ05 τ Π0 ἢ} ν᾽ ΣΕ ἤονν9. 

ΔΕΤΗΝᾺ 
Υοι--γοΐ, τ οἵνθβ 6 Ρᾶτ5ο, {Π6 νον 1 ΠΙάο. 

ΤΉΕΒΕΙΒ 
Ναν, {Ππ|9 ΘΓ 6 Ἐπ απηθ, τὸ ἰδ σοοά γοήδ ἴτοιῖι ἐγ] ες. 

ΔΛΕΤΗΒᾺ 
Τ 1} ποὺ ΠΟ] τὰν ρϑαοο, ἴο θ᾽ασηθ ΠΟΥ ΘΑ [ΓΘ 
Μ ν 561} [ῸΣ οον: αὐτὰ ἀὐπεβα εΡ ἘΠ15 αν : κ- 
ΝΟΥ, οονν θα Ὀν {Ππαᾶὐ ἐαιμΐ, ““ ὙΥουμ "5 με ϑὺ αἀνίοε 
Ις νου ἢ} 655,᾿ ΜΠ] τοίγαΐπι' τὴν ΠΠΡ05 τοι σοοά. 
Μν 90}, 1 θἱἃ ὑΠδὸ ἸΙοὸκ ἴο {πῖς ἤγϑε, Ἰϑοῦ 
Ποῖ Εὐν, ἀδϑριβίηρ ἐπ 6 ν ἈΡΡΘᾺ] ἰὸ Νελνάι 
Ιη {τς ἈΠΗΣ ὑΠοιῖι οὐγ δὲ, ἴῃ ἃ}} εἶςθ νυῖϑο. 

Νὰν τηοτε---Ἰ Πα ἐπα πγεα, ἃπα τ γα ποῦ, 
γνενὺ ἀποὺ ποὺ δον τὸ οΠμανρίομι ἐπ 6 ορργθϑϑθά. 
1,0, τΠ15 15 πὸ Τουπαάαϊίοη οἵ την ἴδηηο : 
ΓΠογθίοσε 1 ἔδαν ποὺ ἴο θχῃπουὺ ὑΠ 66. 501, 
Παῦ ποι πνου]αςῦ ἂν ὑῃν οἰγοηρ οομβεγαϊηϊηρ πα πα 
Οπ τπδη οὗ νἰοϊθποθ νοοῖ τοῖα ἐπὸ ἀθδαᾶ 
ΤΠ6 ἄϊθ5 οἵ θα σὰ] ἃπα οὐ Τὰ ἃ ]-υτ6 5, 
Απα 416}} {πὸ ΤῸἸΚ ἐπα νοι] σφοπμοιππα 4}} νυ ομὲ 
Οἵ Ἠε]]ὰς : τὸν ὑπὸ θοπα οὗ 411] ππθ π᾿ 5 οἴαξος 
[5 ὉΠ 15, γθη ὑπὸν ψ ἢ Ποποιῖι" ΠΟ] ᾿ν Ἰανν. 

Αν,, βουὴδ ν01}}} βὰν ἕαϊης Πιραγὲ γηδάα ἔΈ 6 Ό]6 Ππαηά : 
Τἢαὶ ἴο νη Αἰπδης ΟἼΟΥ 5. ΟΥ̓ νγὰ5 ἐΠῖπη6. 

Υεὺ αἰαοὺ ἔποιῖ εν [ῸΣ οὰν ; : {παὺ {ποιὰ ἀϊάκὶ ΟἸΪοβθθ 
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ΚΕ ΤΙΔΕΣ 

ἀγῶνος ἥψω φαῦλον ἀθλήσας πόνον, 

οὗ δ᾽ εἰς κράνος βλέψαντα καὶ λόγχης ἀκμὴν 
χρῆν ἐκπονῆσαι, δειλὸς ὧν ἐφηυρέθης. 
μὴ δῆτ᾽ ἐμός γ᾽ ὦν, ὦ τέκνον, δράσῃς τάδε. 
ὁρᾷς, ἄβουλος ὡς κεκερτομημένη 
τοῖς κερτομοῦσι γοργὸν ὄμμ᾽ ἀναβλέπει 
σὴ πατρίς ; ; ἐν γὰρ τοῖς πόνοισιν αὔξεται: 
αἱ δ᾽ ἥσυχοι σκοτεινὰ πράσσουσαι πόλεις 
σκοτεινὰ καὶ βλέπουσιν εὐλαβούμεναι. 
οὐκ εἶ νεκροῖσι καὶ γυναιξὶν ἀθλίαις 
προσωφελήσων, ὦ τέκνον, “κεχρημέναις ; -Ὃ“οΟῸς-. 

ὡς οὔτε ταρβῶ σὺν δίκῃ σ᾽ ὁρμώμενον, 
Κάδμου θ᾽ ὁρῶσα λαὸν εὖ πεπραγότα, 
ἔτ᾽ αὐτὸν ἄλλα βλήματ᾽ ἐν κύβοις βαλεῖν 
πέποιθ᾽: ὁ γὰρ θεὸς πάντ᾽ ἀναστρέφει πάλιν. 

ΧΟΡΟΣ 

ὦ φιλτάτη μοι, τῴδέ τ᾽ εἴρηκας καλῶς 
κἀμοί: διπλοῦν δὲ χάρμα γίγνεται τόδε. 

ΘΗΣΕΥΣ 
ἐμοὶ λόγοι μέν, “μῆτερ, οἱ λελεγμένοι 
ὀρθῶς ἐ ἔχουσ᾽ εἰς τόνδε, κἀπεφηνάμην 
γνώμην ὑφ᾽ οἵων ἐσφάλη βουλευμάτων' 
ὁρῶ δὲ κἀγὼ ταῦθ᾽ ἅπερ με νουθετεῖς, 
ὡς τοῖς ἐμοῖσιν οὐχὶ πρόσφορον τρόποις 
φεύγειν τὰ δεινά. πολλὰ γὰρ δράσας καλά, 
ἔθος τόδ᾽ εἰς “βλληνας ἐξεδειξάμην, 
ἀεὶ κολαστὴς τῶν κακῶν καθεστάναι. 
οὔκουν ἀπαυδᾶν δυνατὸν ἐστί μοι πόνους. 
τί γάρ μ᾽ ἐροῦσιν οἵ γε δυσμενεῖς βροτῶν, 
ὅθ᾽ ἡ τεκοῦσα χὐπερορρωδοῦσ᾽ ἐμοῦ 



ΞΌΟΡΡΙΙΑΝΊΒ 

ἴω οἰνθ οὐ ΠΕ [0 1} νι τὰ {πὰ} ν Π ονν αν, 

Βιυῖ νοι Ροπονος τὸ ςτὸ ὑπὸ ποι, δ αν Ὀγιηΐ 
ΟΥ̓ τὸ 5ρθαγ 5 μοϊηΐ, ἃ οσανθὴ ψνενὶ ποι Του Πα. 
ΑΙ, ἀο ποῦ 50, τ ν 501, ἃ5. ἔποιι αὐσὶ χηΐπο ! 390 
Ηὰς θοιμοοΚοα [ὉΣ γθοκ] 55 ΡΟΠΟν, 
Ηον οαἱ {πε τποοκοὺς οἸαγ 5 ἢ ἤδνοο ὈΥΊρ δ ον 69 
ΤῊν οουηΐνγν ἴ---ἰὴ ΠΟΙ ΘΠΟΥον 15 ΠΟΥ ΠΠ , 

Βιιΐ οἴαξος νυ ]ο ἢ ΟΣ Κ ἴῃ ἀαυίζηθβ5, σαπΐοίοιβ, 
ατορε ἴῃ ἀπὸ ἀδυῖκθβ8, ἴον ἐμοῖσ σα ΟΕ Ἶ 5 τπϑοα, 
ὑγμαῦ, το ὑπ ἀδαά, ἀπα ἸνΟΙ 6 ΤΏ] 5ΟΥΎ -Ὑ 7 
ὙγπῸ ἐμοὰ ποῖ θυῖηρ 6], 50, πὰ {Π|5 ἘΠ 6 Ὶν ον ἢ 
Τ ἔδὰν πααρ : 15 Ὲ 16 6 15. ν ἢ ΤΠῖΠ6 Θϑβαν : 
Απά, ΤἘποὰρἢ πὸ [ῸἸΚ οἵ δάμημις. ΡΥΌΒΡΟΥ πον, 
Βὰν οὐπουνῖβο νοῦ Τὸν ὑπ όυη ἐπ 6 αἴσο οὐ ἀθομη 330 
51).4}} [1], 1 ἐυιιϑ :- -Οοα θυ ροῦῃ ἴον ὑπὸ ρμγοσα. 

ΓΗΘΗῸΒ 

Ο Ρεϑι-θεϊονεα, νν6}} παϑὲ ἔῆοι οαϊά, [Ὸν ὨΪη} 
Απα τὴς αἰϊκὸ; Πουδίη 19 ὑννοο  α Ἰον. 

ΤΗΕΒΕΙΒ 

Μοίπου, {πη ψογας 1 Θράκὸ ψετὸ ον 5 οὔ ἐγ! 
{Ππἴο {Π|15 τμὰπ, ν Πθσοίη 1 9Πονν θα τὴν τηϊηά 
ΤΟΙΟΠΪηρ ἔπ 6 σοι η56]5 Ὀν {πΠῸ νυ ῖ ἢ ἢδ ἘὉ]]. 
Υεὐ {π686 ὑῃν νναγηΐηρο. νοὰ, 1 566 ἐπε ὶν ἴογοο, 
ΤΠαΐ ἹΠ τὴν {π᾿ 5 π5ὲ [Ὁ ἀοοογάθιῃ ποῖ 
Τὸ Ηΐϊηοῖ ἔγουι ρθυ]. Μδην ἃ ρ]ογίοιις ἀθθά 
Ηδὲὴ “πον ἴο βοης οἵ Ηεἶδας ἐπϊς ΤΥ Ὑν ἵΡπέ, 340 
ἘνοΥ ἴο θῈ ἃ ΡαπΙθ Ποὺ οἵ ψτόοησ. 

115 ἜΒμΆ]δησα ἐπουεΐογε οαπποῖ 1 γεΐαβε : 
Εὸν ψνηδδ νν}}} {πδν ὑνῃϊοἢ ἢαξε μη6 βὰν οἵ γη6, 
ὙνΏθη 5116 ἐπαὺ θᾶγε πη6---ανῃο, θενοπα ἃ]], ἔδυ 

1 Ῥηδθᾶ. ὑμ8 ψ11ἃ βον οἵ Κγομημ οη, 5]αΐη Ὀν ΤΠ δ βθαβ. 
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ἹΚΈΤΙΔΕΣ 

πρώτη κελεύεις τόνδ᾽ ὑποστῆναι πόνον ; 
δράσω τάδ᾽. εἶμι καὶ νεκροὺς ἐκλύσομαι 
λόγοισι πείθων' εἰ δὲ μή, βίᾳ δορὸς 
ἤδη τόδ᾽ ἔσται κοὐχὶ σὺν φθόνῳ θεῶν. 
δόξαι δὲ χρήξω καὶ πόλει πάσῃ τόδε. 

850 δόξει δ᾽ ἐμοῦ θέλοντος" ἀλλὰ τοῦ λόγου 
προσδοὺς ἔχοιμ᾽ ἂν δῆμον εὐμενέστερον. 
καὶ γὰρ κατέστησ᾽ αὐτὸν εἰς μοναρχίαν 
ἐλευθερώσας τήνδ᾽ ἰσόψηφον πόλιν. 
λαβὼν δ᾽ ᾿Αδραστον δεῖγμα τῶν ἐμῶν λόγων, 
εἰς πλῆθος ἀ ἀστῶν εἶμι: καὶ πείσας τάδε, 
λεκτοὺς ἀθροίσας δεῦρ᾽ ᾿Αθηναίων" κόρους 
ἥξω" παρ᾽ ὅπλοις θ᾽ ἥμενος πέμψω λόγους 
Κρέοντι νεκρῶν σώματ᾽ ἐξαιτούμενος. 
ἀλλ᾽ ὦ γεραιαί, σέμν᾽ ,ἀφαιρεῖτε στέφη 

300 μητρός, πρὸς οἴκους ὥς νιν Αἰγέως ἄγω, 

φίλην προσάψας χεῖρα' τοῖς τεκοῦσι γὰρ 
δύστηνος ὃ ὅστις μὴ ἀντιδουλεύει τέκνων. 
κάλλιστον ἔρανον δοὺς γὰρ ἀντιλάξυται 

παίδων παρ᾽ αὑτοῦ τοιάδ᾽ ἃν τοκεῦσι δῷ. 

ΧΟΡΟΣ 
στρ. α 

ε ,ὔ » Φ , 56. ΟΝ 7 

ἱππόβοτον Αργος, ὦ πάτριον ἐμὸν πέδον, 
᾿] ΄ὔ ὩΣ] ͵7 Ψ τ}. 

ἐκλύετε τάδ᾽ ἐκλύετ᾽ ἄνακτος 
“ Ν οἱ ,. ΄ ὔ ὅσια περὶ θεοὺς καὶ μεγάλᾳ Πελασγίᾳ 
καὶ κατ᾽. ἈΑργος. 

ἀντ. α 
εἰ γὰρ ἐπὶ τέρμα καὶ τὸ πλέον ἐμῶν κακῶν 

870 ἱκόμενος ἔτι ματέρος ἄγαλμα 
φόνιον ἐξέλοι, γᾶν δὲ θέλ Ἰνάχου 
θεῖτ᾽ ὀνήσας. 
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ΞΌΡΡΙΕΙΑΝΊΤΘ 

ΕῸν πὸ, -ἥνοῦ ἱ]ἀς τὸ αὐ οσία κα {Π|ς το }]} ἢ 
Ι΄ 1} ααἴοό {πὸ ἀδεά, γοάδο {πεῖ ἀεαά 
μὲν ἔα ννογάϑ, [1 τπὰν ; ΠΠ ποῖ, {πὸ τϊσηΐ 
ΟΥ̓ ϑρϑαῦβ 5Π4}} ἐὁ 10, πον ἔπε (σας 5Π4}} στᾶσα, 
Υδὲ 1 γυϑαυῖγο 411 ΑἸ δ θ᾽ σα πσίοι ἢ Τα. 
Μν ν᾽ 151} 5] α νυη ἘΠ εν ϑαποίίοη ; νεῖ, {1 350 

5Πονν οαπ56 ν Π4], {Π6 ον! εν 4841] πὸν "δ. 
Εον 1 Πᾶνε τὰς ἐμ Ιλ ὁπῈ οἰπρ]ε σραΐπι, 
Α ἔγθε δἴαϊθ, νυ} ἀἢ δαπα] νοῖο [ῸΓ 4]]. 
Αἀγαβῦι5 [ῸΥ τὴν νυ ἢΠπ 655 11 1 τὰκο, 
Απά πηϑεΐ {πε ὶ" φΟ ποι 56 ἢ {Π 6 1} ΘΟΠΘΘ ΕΠ ΚΟΠ,, 
ΥΩ πῖον οἵ πόθοι νοὰτ 5 ΑἸΠΘπΐλη 
ὙΥΠΠ|1 σεΐαγη ; ἅΠ6 [ἈΥΥγ ἸΠρ᾽ ΠΠ6 ΟῚ ἉΥΤΉΊ5, 
Ὑ} Ξεπά ἴο (στέομῃ, αϑκίηρ θΔ. Κ {πε ἀεδά. 
Βιυΐ να, ΚὙἼῸΥ ὑνΟΠΠΘΠ, ΠΌΤ τὴν τοῦ Ὶ [ἀκα 
Πα μον νυυθαΐῃβ, ἐΠμὰῦ 1 τὴὰν οΪ850 ΠΕ Παπά, 3600 
Απα ἰ᾿εδὰ ἴο Αδρειβ᾽ ἢ4115. Α 5 ουῦν 50 
Ις πὲ ὑπαῦ ρὰγβ ποῖ βευνὶοθ-ἀεθὲ ἕο ραγεηΐσ. 
Ὑπὸ σίνος οὔ ἸονεἾβ θεβϑῦ, Ὀν Πϊς οὐ 50Π5 
ΒῸΓΣ 41} πα μαΐῃ σίνεμ ἢἷ5 ραγεηΐς 15 τερϑϊά. 

[Εχοισέ ΤΗΈΒΕῦΒ ἀπε ΛΕΤΗΗΑ. 

ΠΗΟΘΗ 5 
(ϑέν. 1) 

Ο Αὐροβ, πηϑδα οἵ πὸ θαϊ]6- θεά, Ο απ ΕΓ τὴν 
[αϊἢθυϑ ἀροάς οἵ νοσε. [{πῸ πεγο-Κίηρ, 

Υε πάνθ ἢραγὰ 1{, ἤξαγὰ ἰὴ Η θάνῃ νγὰβ ὅῃ6 ψογα οἵ 
Η!5 Ξβδογεά ρ]ρῃΐϊ ἴῃ Ρε]αβρία᾿ 5 βἰσῃΐ, {πε ρ]εάρσε ἴο θὲ 

ΡᾺΡΠ5Πη δα 4}1] ΑὙρὸϑβ Ο᾽ ΕΓ. 
(Δπί. 1Ὶ 

Ο τᾶν Πα Βαῖη---νθᾶ, ΤΠΟΓῈ ὑπ αἰΐαίη ἴο ἐπε σοαὶ 
ἐπαῦ ββεῖἢ τὴν τη ]βουε8 ἐπα ἢ [πποΐμεῦ ἴο Ὀτὶην 

Εουτῃ ᾿εὲ πη σο, Ἰοὺ Ὠΐπι νυγοϑὺ οτη ἐπ ἔοο, το {πΠ6 370 
Ηδὺ ἀδυηρς. οἷαν Ὀ]οοα-βἰαϊηδα, ἀπα ἴῸΣ ἀνὰ Πᾶνα 

ΟἿ οὐ ἀδαν [πδοΠαθ᾽ ἰαπα το 6 Πα. 
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ΚΈΤΙΔΕΣ 

ε “ Ὰ ͵ 

καλὸν δ᾽ ἄγαλμα πόλεσιν εὐσεβὴς πόνος στρ. β 

χάριν τ᾽ ἔχει τὰν ἐς ἀεί. 
» 7 ΓΑ] ᾿ ᾿ ’ 7 

τί μοι πόλις κρανεῖ ποτ᾽; ἄρα φίλιά μοι 
Ὁ Ν ᾿ 

τεμεῖ, καὶ τέκνοις ταφὰς ληψόμεσθα ; 

͵ Ἰφ , 7 7 2 ἠ 
ἄμυνε ματρί, πόλις, ἄμυνε, ἸΤαλλάδος, ἀντι 8 

νόμους βροτῶν μὴ μιαίνειν. 
΄ , ,ὔ Ν Ὁ Ὁ ᾽ ͵ὕ 

σύ τοι σέβεις δίκαν, τὸ δ᾽ ἧσσον ἀδικίᾳ 
“Ὁ “ 

380 νέμεις, δυστυχῆ τ᾽ ἀεὶ πάντα ῥύει. 

ΘΗΣΕῪΣ 
7 εὐ ΒΕ τὸν ' 3 Ὃ ς - 

τέχνην μὲν ἀεὶ τήνδ᾽ ἔχων ὑπηρετεῖς 
, ,7ἷ 

πόλει τε κἀμοί, διαφέρων κηρύγματα" 

ἐλθὼν δ᾽ ὑπέρ τ᾽ ᾿Ασωπὸν ᾿Ισμηνοῦ θ᾽ ὕδωρ 

σεμνῷ τυράννῳ φράζε Καδμείων τάδε' 
Θησεύς σ᾽ ἀπαιτεῖ πρὸς χάριν θάψαι νεκρούς, 
συγγείτον᾽ οἰκῶν γαῖαν, ἀξιῶν τυχεῖν, 

φίλον τε θέσθαι πάντ᾽ ᾿ρεχθειδῶν λεών. 
ΠῚ Ἂ. , Ἄν οἷ Ψ κἂν μὲν θέλωσιν αἰνέσαι, παλίσσυτος 

ἄνομα χροΐ 2) .- ᾿Σ Ο 7 , 
στεῖχ᾽" ἣν δ᾽ ἀπιστῶσ᾽, οἵδε δεύτεροι λόγοι" 

“ 7 Ν 5 Ν 5 , 

890 κῶμον δέχεσθαι τὸν ἐμὸν ἀσπιδηφόρον. 
Ν Ν Χ 

στρατὸς δὲ θάσσει κἀξετάζετωι παρὼν 
Καλλίέχορον ἀμφὶ σεμνὸν εὐτρεπὴς ὅδε. 

Ν Ν ς “ ΄ »") » ,ὔ 5 5 7 καὶ μὴν ἑκοῦσά γ᾽ ἀσμένη τ᾽ ἐδέξατο 

πόλις πόνον τόνδ᾽, ὡς θέλοντά μ᾽ ἤσθετο. 
"», , » ΓΓῚ5 Χ ΨΌΣ 
ἔα: λόγων τίς ἐμποδὼν ὅδ᾽ ἔρχεται ; 

Καδμεῖος, ὡς ἔοικεν οὐ σάφ᾽ εἰδότι. 
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(δ. 2) 
Μειουα] [αἰἶν 514.}} {Π 6 οἰτδς 9ῃαγὸ οὐ ἀπὲ φασγοα Ἰ᾿ Ο.Υ 

οἵ ἴον : ἘνΟ ΠΟΙ Ὲ [Πρ υτης:. 
ΤῈ σγάασο ἘΠπουθοῦ 5Π4}} αθϊά δ, ἀπά {πὸ ἰονὸ ἅνὸ 

ΑἸ, νυ Ππαῦ 511.4}} οουὴθ οὐ {πεῖ γοας ἢ- - παῦ ἀοομ ἢ.--- 
5Π4}} ΑὙΠΠ 6 5 θϑϑῖον ἔπ σγτὰσο 1 θ ] 0 ἢ 

5141} 956 Ἰδαρῖιθ ΠΕῚ τρις ἢ πο, ἀπνὰ {πὸ τἱσς οἵ 
{Π6 ἴοι} ἴο τὴν 5ἰαιρῃξογεα 50η5 γϑϑίουθ ἢ 

(Απί. 2) 
Ο ΡΑΆΠας᾽ ον, ἔν τὴν ΠΕΙρΡ οἴθρ ἄονπ ; {πὸ πον 

απο οὐ {πὸ ποῖον ἠεἤομπά ; [πῖηρ-. 
50 {Π|Ὸ Ἰανν5 οὕ πηι 5|Ὰ}} θὲ σα δ ποῦ ἔπ δὴ ἃ ΡΟ! τες 

Τῆοι γονεγοποοϑῦ σγεαῦ «πϑύϊοο Πδϑέ : Ἰη]πθέϊοο "ὲ- 
παῖ ἔν νοκὸ 5Π.}} ΡῈ πὰ : 

. Ἀπα τπτοὰρὴ 4}} {π6 Ἰαπα 5 ἔν ἘΠπαγηρίοι παπάς ἴο {πῸ 
ΘΙ ρ] 655 ρρευθοϑθα ἐδ! νϑύαπσο 96 η6. 

πίοῦ ΤΒΈΒΕΒ τ έδι ΑΤΉΕΝΙΑΝ ἨΕΉ ΔΙ). 
ΤΉΕΒΕΙ 

Ο τποῖ ἐπαξ πϑϑϑὶ 501} ἐπῖπε ατὲ ἴο ΞΕ ν Ὲ 
ΑὙΠδη5 ἃη4 τ6, ν]46 ΡῈ} 5 Π1πηρ᾽ γηη6 δ οῖς, 
Ραβ5 ποι Ἄβορὰβ πα [965 5 ΘΔ, 

Απά ἴο ἐπε ργουαὰ (δήμηδαη ἐθβροῖ βὰν : 
“ΓΘ βειβ οὗ σγᾶθα Ἀ5Κ5 οΟΥ 565 ἴου ὑΠ6 ἴοι} : 
Ηε ἀνε εὶὶς ἐπ ν περ θοῦ. ἀπ Πα οἰαίμης θὲ τἱρηΐ : 
50 τὰκ ποιὰ ἔπ ΕΓ  Π Ια (91Κ τῃν ἐπε πα." 
ΠῚ ὑπο ν οοπβοπὺ ἰὸ σγαηΐ ἴδ, τὰσπ ἔοι θΔ0Κ. 
ΠῚ ὑπὸν γεΐιβθ, τὴν ΒΟ Πα τη ϑθαρΘ ΘΡΘΑΚ, 
“ΤΘΟΚ ἴον τὴν 9] 6] θα τενεὶ-τοῦῦ οὐ νὰν "ἢ 
Μίπο Ποβῖ 15 ὀατηροα δης τηλνο ῃ ]ΠΠ6 4 παν αὐ παπά 
Βν βδογοὰ (ἈΠΟ οΥας ἕο ἤρηΐ ργοραγεα. 
γα, Αἴπθηβ οἵ σοοα Ψ1Π, ἀπαὶ οσἱδα νυτῖΠα], 
ΤΟΟΚ ἀρ {15 ἴαϑκ, τηλάα γγᾶτα οἵ τὴν ἀ6ϑῖγο. 
Ηὰ !--γδακίηρ' ἴῃ ἸΡΟΠ Τὴν ΞΡΘΘΟΝ ὙγΠ0 ΘΟΠΊ65 ἢ 
ΤΠΘΡαη, 1 ἄδειη, γεὺ Καονν ποῖ οεγίδίηϊν --- 

ΜΜΏ2 

50 
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ἮΝ ᾽ 7, » 4 “ἃ 7ὕ ͵ 
κῆρυξ. ἐπίσχες, ἤν σ᾽ ἀπαλλάξῃ πόνου 

Χ “ - -“" ΄ὔ 

μολὼν ὕπαντα τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασιν. 

ΚΗΡῪΞ 
τίς γῆς τύραννος ; “πρὸς τίν᾽ ἀγγεῖλαί με χρὴ 

400 λόγους Κρέοντος, ὃς κρατεῖ Κάδμου χθονός, 
᾿Εὐτεοκλέους θανόντος ἀμφ᾽ ἑπταστόμους 
πύλας ἀδελφοῦ χειρὶ Ἰ]ολυνείκους ὕπο ; 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 

πρῶτον μὲν ἤρξω τοῦ λόγου ψευδῶς, ξένε, 
ζητῶν τύραννον ἐνθάδ᾽. οὐ γὰρ ἄρχεται 
ἑνὸς πρὸς ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἐλευθέρα πόλις. 
δῆμος δ᾽ ἀνάσσει διαδοχαῖσιν ἐν μέρει 
ἐνιαυσίαισιν, οὐχὶ τῷ πλούτῳ διδοὺς 
τὸ πλεῖστον, ἀλλὰ χὠ πένης ἔχων ἴσον. 

ΚΗΡΥῪΞ 

ἕν μὲν τόδ᾽ ἡμῖν ὥσπερ ἐν πεσσοῖς δίδως 
410 κρεΐσσον' πόλις γὰρ ἧς ἐγὼ πάρειμ᾽ ἄπο 

ἑνὸς πρὸς ἀνδρός, οὐκ ὄχλῳ κρατύνεται: 
οὐδ᾽ ἔστιν αὐτὴν ὅστις ἐκχαυνῶν λόγοις 
πρὸς κέρδος ἴδιον ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε στρέφει' 
ὁ δ᾽ αὐτίχ᾽ ἡδὺς καὶ διδοὺς πολλὴν χάριν, 
τἰσεοθὶς ἐβχαψ᾽, εἶτα διαβολαῖς νέαις 
κλέψας τὰ πρόσθε σφάλματ᾽ ἐξέδυ δίκης. 
ἄλλως τε πῶς ἂν μὴ διορθεύων λόγους 
ὀρθῶς δύναιτ᾽ ἂν δῆμος εὐθύνειν πόλιν ; 
ὁ γὰρ χρόνος μάθησιν ἀντὶ τοῦ τάχους 

490 κρείσσω δίδωσι. γαπόνος δ᾽ ἀνὴρ πένης 
εἰ καὶ γένοιτο μὴ ἀμαθὴς, ἔ ἔργων ὕπο 
οὐκ ἂν δύναιτο πρὸς τὰ κοίν᾽ ἀποβλέπειν. 
ἣ δὴ νοσῶδες τοῦτο τοῖς ἀμείνοσιν, 
ὅταν πονηρὸς ἀξίωμ' ἀνὴρ ἔχῃ 
γλώσσῃ κατασχὼν δῆμον, οὐδὲν ὧν τὸ πρίν. 
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Α Πονυα]α "---ϑῖαν : ὕἢν [01] ρουοΠπαποο ἴ5. βραγοί, 
Η!5 φομηΐηρ πη β ΤΥ ΡῈ ΡΟΒΟ πὶ τη] πνὰν. 

ΤΠ πίον ὙΠΈΒΑΝ ΠΕΉ ΔΙ. 
ΗΒΗΔΙ. 

Υουν ἀδϑροῦ, νν πὸ ἢ---ἰὸ ψΠΟμῚ ηλι5ὲ Τ᾿ ΘΟ] [1 
πε νοτγάς οἵ (στοομ, ᾿οσὰ οὔ (δά πλις᾽ ᾿απε 400 
δίηοε Εζρθοοϊοβ θγν πὸ Παπα ννᾶ5 5] ἴῃ 
ΟΥ̓ Ροϊγνποῖοθβ θν {πΠ86 βϑονθηο]!α σαΐοϑ ἢ 

ΤΉΕΒΕΙΙΒ 
ΕἸγϑῦ, βἔγαη ρον, ἢ [4156 ποῖα ἔν 5ΡρΈΘοἢ Ρέραμ, 
ϑεοκίηρ ἃ ἀεϑροῦ ἤθγε. ὗν 5ἴαϊε 15 γα]εά 
Νοῖ οἵ ὁοπεὲ ΟΗΪΥ Π8Π : Αὐῃεδη5 15 66. 
Ηδει ρΡθορὶ α ἰπ {πε ογάοι οὗ ὑπ θῖν οοιγ568 
ἤπ]Ὲ γᾶν Ὀν γϑᾶγ, θθβίονίηρ οἢ {Πα το ἢ 
Αἀναπΐασο ΠΟῸη6 : {Π6 ΡΟΟΥ ΓΝ 648] τ]ρηΐ. 

ἨΒΗΔΙΌ 
Ομπα ναηΐασοα Παβρὺ Ποῖ] ον Π16, ἃ5 ἴ0 9η6 
ΤΗδῦ ραν εῖῃ ἀγα :- -ἶπῃα οἷν ψἤδησε [ οοληε 410 
Βν ομϑ τηϑῃ), ποῖ ΌΥ Δ ΠΥ ΤΠ0}0, 15 ϑυγαν θα. 
ΤΠοτα ἴα πΠοπ6 {Π6γῈ γγῆ0, 5]ανεσηνς ἔπθι ΜΠ ἰαἸκ, 
ΤῊΪ5 νὰν πα {παὺ ννὰν ὑνγἱϑῖβ ἔπδπι ἔον Ἠϊβ ΘΆΪΗ, 
[5 ρῬΡοραϊαν πονν, ἃπα Πυμηοιγ5 41} ὑπεῖν θεπΐ ; 
Νονν, ἰανίπρ ὁ. Οὐδ β ὈΪΆΠπη6 [ῸΓ τ ϑοῃϊεῦ ἄοπε, 
Ηε οἰοακβ ἢϊ5 ἔϑα]β, ἀπα 51105 ἐΠγου Ἢ 1516 ε᾽ πεῖ. 

Ηον 5Ποι]α ἐπ τη0} νυ ΠΙς ἢ γθάβο 4}} ἀν Υν 
Ηδνε ρμοννεῦ ἴο ρ]οὐ σἰγαῖρηῦ ἃ παύϊοπ᾽ 5. ΘΟΌ 868 ἢ 
Εν ἴπης θεβίονγει ἢ θεϊζευ ᾿θββοηϊην 
ΤΠδπ Παβδῖθ. Βιυῦ γοὴ ροοῦ ἀεἰνοὺ οἵ {πε σγοιπα, 420 
Ηον 5ῃγον ἃ βοϑ᾽ ὅσ, Ὀν γδάβοη οὗ ἢϊ5 101] 
(χη ποννῖδα ὀνεῦβθα {Π6 σ ΠΟΥ] νυν θὰ]. 
δα] - τ] ἴῃ ἴῃ ὕΠῸ νυ 186 Τηδ 5 δίρης ἰ5 {Π|5. 
ΥΉΘη {πα ν]]ε οηριεβίευ σούξζεν ἢ ΠΤ 56 1 ἃ πὰ 6 
Βγ νοοΐηρ Π005, ψνῆο ἢογοϊοξογε ννὰβ παιρἢϊ. 
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ΘΗΣΕΥ͂Σ 

κομψός ἣν ὁ κῆρυξ καὶ παρεργάτης λόγων. 
ἐπεὶ δ᾽ ἀγῶνα καὶ σὺ τόνδ᾽ ἠγωνίσω, 
ἄκου᾽ " ἅμιλλαν γὰρ σὺ προύθηκας λόγων. 
οὐδὲν τυράννου δυσμενέστερον πόλει, 
ὅπου τὸ μὲν πρώτιστον οὐκ εἰσὶν νόμοι 
κοινοί, κρατεῖ δ᾽ εἷς τὸν νόμον κεκτημένος 
αὐτὸς παρ᾽ αὑτῷ, καὶ τόδ᾽ οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἴσον. 
γεγραμμένων δὲ τῶν νόμων ὅ τ᾽ ἀσθενὴς 
ὁ πλούσιός τε τὴν δίκην ἴ ἴσην ἔχει, 
ἔστιν δ᾽ ἐνισπεῖν τοῖσιν ἀσθενεστέροις 
τὸν εὐτυχοῦντα ταὔθ᾽, ὅταν κλύῃ κακῶς. 
νικᾷ δ᾽ ὁ μείων τὸν μέγαν δίκαι᾽ ἔχων. 
τοὐλεύθερον δ᾽ ἐκεῖνο" Τίς θέλει πόλει 
χρηστόν τι βούλευμ᾽ εἰς μέσον φέρειν ἔχων ; : 
καὶ ταῦθ᾽ ὁ χρήξων λαμπρός ἐσθ, ὁ μὴ θέλων 
σιγᾷ. τί τούτων ἔστ᾽ ἰσαίΐίτερον πόλει ; 
καὶ μὴν ὅπου ΓΙ δῆμος εὐθυντὴς χθονός, 
ὑποῦσιν ἀστοῖς ἥδεται νεανίαις : 
ἀνὴρ δὲ βασιλεὺς ἐχθρὸν ἡ ἡγεῖται τάδε, 
καὶ τοὺς ἀρίστους, οὺς ἂν ἡγῆται φρονεῖν 
κτείνει, δεδοικὼς τῆς τυραννίδος πέρι. 
πῶς οὖν ἔτ᾽ ἂν γένοιτ᾽ ἂν ἰσχυρὰ πόλις, 
ὅταν τις ὡς λειμῶνος ἠρινοῦ στάχυν 
τόλμας ἀφαιρῇ κἀποχωτίζη νέους ; 
κτᾶσθαι δὲ πλοῦτον καὶ βίον τί δεῖ τέκνοις, 
ὡς τῷ τυράννῳ πλείον᾽ ἐκμοχθῇ βίον ; 
ἢ παρθενεύειν παῖδας ἐν δόμοις καλῶς 
τερπνὰς τυράννοις ἡδονάς, ὃ ὅταν θέλῃ, 
δάκρυα δ᾽ ἑτοιμάζουσι ; μὴ ζῴην ἔτι, 



ΞΌΡΡΕΙΑΝΤΘ 

ΤΗΕΒΕΙΞ 
Αη οἰοψφαθηῦ Πουα] ἃ {Πῖ5, ἃ 5ρεθοπ-ογαιτη α ὈΆΌΌ]οΥ ! 
Βαυΐ, οἴποθ ποι Παϑὲ ρ᾽αηροα ἰπΐο {5 οἰσίἕθ, ΠΘᾺΥ 

Π16 :-- [Ράσ]ον :- 
Ὕναθ ποὺ ἤμπηρ᾽ βὲ ον ὑΠ]5 ΤΠ] θησε πηΐο 
Νοὸ ψΌΓΒ6 ἔοα ἔπδη {ππ ἀθϑροῦ μαῖῃ ἃ 5ἴαϊο, ; 
{{πᾶϑν οι, ἢγοῖ, οὰπ θ6. ΠῸ ΘΟΒΠ]ΟῺ ἰανν5, 430 
Βαΐ οπο γ165, Κεαρίηρ ἴῃ ἢϊδ5 ρυϊναῖα Πδηας 
ΤῊ Ἰὰνν : 50 15. δι ] ν ΠΟ ΤΠΟΓ6. 
Βυῦ ἤθη {ΠῸ Ἰᾶνγ5 ἀγὸ νυ υϊτθη, ἔῃ 6 πη {Π6 γε ΔΚ 
Απα νυϑα! την Πανα ΑἸ1κὸ Βαϊ δαπ8] τἱρῃϊ. 
δα, Ἔενεὴ {ΠῸ ΘΑ ΚΟΥ τπᾶν ἤϊηρ θᾶ οΚ {Π6 5. 
Αραϊηβὺ Π6 Ργόβρεσοιβ, 1 Πα θὲ τεν]]δὰ ; 
Απά, «ὐτηδα ἢ τἱσηξ, ἐπε 1655 οσοοιηθβ πὸ σγοδί. 
ΤΠι5 Ετεεάοιη 5068 Κ5}-:- -- ὙΒαϊΐτηδη ἀδϑῖγοβ ἴο Ὀσὶπρ 
(ὐοοά οοιπη56] ἔου Πϊβ οοσπένν ἴο {πΠ6 Ρθορὶο ὃ 
ὙΠῸ οποοβείῃ {ῃ|15, 15 ἔϑπηοιβ : νγΠῸ ν}1}} ποῖ, 440 
Κεερβ 5116 η66. (δὴ βαπδὶῖν ἐγ ΈΠΕΥ ΡῸ ἢ 
Μογε-- Ὑἤεη ἐπε ρεορὶα ρΠοΐείῃ ἐπε ἰαπά, 
516 Ἰογεῖῃ ἴῃ γοιηρ ΟΠματηρίοηβ παϊνε- ΒΟΓῊ : 
Βαυΐ ἴῃ ἃ Κίηρ᾽ 5 δγεὲβ ὑΠ15 15. Βατθ ]}] 658 : 
Υδα, {Π6 Ἰλπα᾽ 5 θεϑὺ, νοβα νυ ϊβάομη ἢῈ αἸΘΟΘΙΠ5, 
δ 5]αγείῃ, ἔδασγίηρσ ᾿εϑὺ ὑΠπδν 5Ππ4 Κα ἰδ {ῃγοπε. 
Ηον οδπη ἃ 5ἰαΐε θὲ βἰδὈ] 56 α {Π 6 ἰπ βἰγεηρίῃ, 
ΠΏ Θη, ἐνεη ἃ5 5ύὕἴαερβ πε βουίμε. ΟἷἝΥ βργίησταςε 

τηθϑά, 
Οπα Ιορβ ἐπε Ὀγᾶνε νοιπηρ ποᾶγίβ {πκῸὸ ἤἥοννευ- Β] ουη5 3 
γΠηδὺ Ροοῖς 1 ἴο νυῖη ννεα] ἢ ἀπά οἴου ἔοι 5015, 450 
ὙΠ επ ἃ}} οπε᾽ 5 101] θὰ συν 6}1]5 ἃ ἀδϑροῖ 5 ποαγὰ ἢ 
Οὖ ἴο τεᾶγ τηδίάεη ἀδιρηξεις νἱγξποι 5] ν 
Τὸ Ρὲ ἃ Κίηρ᾽ 5 ϑυεεῖ πηοῦθ6 }5 αὐ 5. ΜΠ], 
Ἀπαᾶ ἔδαγς ἴο {πδπ ὑπαὶ ἀγοϑοθα {Π15 ἀ15} ἴον Πῖμ ἢ 

1 δ «ποῦύεβ {Ππ6 ἔογπατ]δα, τ ἹΓἢ μοι ὑπ6 πογα] οροπθα {Π6 
ῬΓοοθθα πρ5 οὗ [πΠ6 ῬΟρΡΌΪΑΡ Δ5ΒΘΙ ὈΪ γε δῦ ΑΥΠΘΠ5. 
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εἰ τἀμὰ τέκνα πρὸς βίαν νυμφεύσεται. 
καὶ ταῦτα μὲν δὴ πρὸς τὰ σὰ ἐξηκόντισα. 
ἥκεις δὲ δὴ τί τῆσδε γῆς κεχρημένος ; 
κλαίων τι ἂν ἦλθες, εἴ σε μὴ ΄πεμψεν πόλις, 
περισσὰ φωνῶν. τὸν γὰρ ἄγγελον χρεὼν 
λέξανθ᾽ ὅσ᾽ ἂν τάξῃ τις ὡς τάχος πάλιν 
χωρεῖν. τὸ λοιπὸν δ᾽ εἰς ἐμὴν. πόλιν Κρέων 
ἧσσον λάλον σου πεμπέτω τιν᾽ ἄγγελον. 

ΧΟΡΟΣ 

φεῦ φεῦ κακοῖσιν ὡς ὅταν δαίμων διδῷ 
καλῶς, ὑβρίζουσ᾽ ὡς ἀεὶ πράξοντες εὖ. 

ΚΗΡΥΞ 

λέγοιμ᾽ ἂν ἤδη. τῶν μὲν ἠγωνισμένων 
σοὶ μὲν δοκείτω" ταῦτ᾽, ἐμοὶ δὲ τἀντία. 
ἐγὼ δ᾽ ἀπαυδῷ πᾶς τε Καδμεῖος λεὼς. 
"Αδραστον εἰς γῆν τήνδε μὴ παριέναι" 
εἰ δ᾽ ἔστιν ἐν γῇ, πρὶν θεοῦ δῦναι σέλας, 
λύσαντα σεμνὰ στεμμάτων μυστήρια 
τῆσδ᾽ ἐξελαύνειν, μηδ᾽ ἀναιρεῖσθαι, νεκροὺς 
βίᾳ, προσήκοντ ̓ οὐδὲν ᾿Αργείων πόλει. 
κἂν μὲν πίθη μοι, κυμάτων ἄτερ πόλιν 
σὴν ναυστολήσεις" εἰ δὲ μή, πολὺς κλύδων 
ἡμῖν τε καὶ σοὶ συμμάχοις. τ᾽ ἔσται δορός. 
σκέψαι δὲ, καὶ μὴ τοῖς ἐμοῖς θυμούμενος 
λόγοισιν, ὡς δὴ πόλιν ἐλευθέραν ἔ ἔχων, 
σφριυγῶντ᾽ ἀμείψῃ μῦθον ἐ ἐκ βραχιόνων. 
ἐλπὶς γάρ ἐστ᾽ ἄπιστον, ἣ πολλὰς πόλεις 
συνῆψ᾽, ἄγουσα θυμὸν εἰς ὑπερβολάς. 
ὅταν γὰρ ἔλθῃ πόλεμος εἰς ψῆφον λεώ, 
οὐδεὶς ἔθ᾽ αὑτοῦ θάνατον ἐκλογίξεται, 
τὸ δυστυχὲς δὲ τοῦτ᾽ ἐς ἄλλον ἐκτρέπει" 
εἰ δ᾽ ἣν παρ᾽ ὄμμᾳ θάνατος ἐν ψήφου φορᾷ, 



ΞΒΌΡΡΙΙΑΝΤΘ 

Μὰν 1 αἷς εὐὸ 1 566 τὴν ἀλιρ ἢ οΥ5 ταν 5η 66 ! 
ΘΟ) ἀπϑνν ουίηρ 5Π4 Ὁ τὸ {πῖπε ἀὸ 1 Ὁ] Ρᾶοκ. 
Βαὺ ἐπου, νυ μαΐ ν οὐ]άκε ἔποι πᾶνὲ οἵ {Π|5 οὐσ' ας ᾿ 
Εχοορὶ την οἴαϊο μδα βεπὲ ἔπ δο, ἔποιι 5Ποι] 58 σὰα 
ΤῊ Ϊπε ἰπδοϊεπῦ ρῥγαϊτησ ! ᾿ΤῚ5 τΠ6 ΠΡ] 5 ρμασγὲ 
ΤῸ 5Ρ6ὰκ Πὶβ βηδββᾶσθ, πὰ ἴο σεῖ Πίτη θδῸ Κ 400 
ὙΠ οσρεεά. ἩΗεποοίοσξῃ [εἰ ὕσεοη ἴο τὴν ἴον 
Βεπα ἃ [655 νον τη ββθηροῦ ἔπη {Πε6. 

ΓΗΟΘΗΙ 5 
Ουΐ οἡ Ὁ ὙΠεη Οοα ρῥγόοβρογθῖῃ δν]] ΠΠ6Π, 
ν απΐοι ἔπεν νναχ, ἃ5 ψγΠ0Ὸ 5Π0.]4 ΡΥΌΒΡΕΙ ἀγα. 

ΗΒΗΑΙῸ : 
Νονν Ὑ01] 1 5ρεὰκ τὴν μαῦρο. ΕῸΓΣ οὐἵ' ἀἴδβραΐε, 
Βε {Πϊ5 ἐῃν πη, Ομ γ ΤΊ νυ 156. 06 ΤηΪΠ6. 
Βιυΐὺ 1 πᾶ 411 {πῸ (οκ (δάνηδαη νγάσπ {πεε--- 
Βδοεῖνε Αἀγαβίας ποῦ πο {Π|5 ἰαπα. 
1 ἴῃ {πὸ Ἰαπα Πα 15, Ἔσο βεῖ οἵ 581 ὴ 
Ετδα ἔγουη γνῸ ἢ ΧΗΣ γΟΙ βϑ γα ΜΙ νβἔευεβ, 470 
Απα αἀτῖνε Πΐπη ἔου ἢ, ΠΟΙ σὸ ἀρουῦΐ Ὀν ̓βοτοα 
Τὸ ἴακε {ῃοβὲ ἀξλη: γε Πᾶνε παυσῃΐ ἰο ἄο νἱ ἢ 

ΑΥροΚ. 
1 ἔποι οθεν τηθ. ποι Ὀγν δἴουπη ππηϑολτῃοα 
51.410 ΠεΙπὴ τῆν οἷΐν ; 1 ποῖ, ον στεαΐ 50ΓΡῈ 
Οἵ νἂῦ οὴ {πδεὲ δπᾶα {πῖπε 1165 5}Π4}} [Ἀ]}]. 

ΤΟΟΚ ἴο ἰδ, που, θείην ομαξεα αὖ ἔπ 688 τὴν νογά5,--- 
Βεοδαβε ἔουβοοῖἢ ἃ οἷν ἔγεε ποὺ Παβί,-- 
Μακε δυγοραηΐ ἈΠΒΥΓΕΥ {ΠΌΤ ἃ ὙγΘΆ ΚΟΥ Οδ1|56. 
Ηορε ἰς5 ἀε]αϑῖνε : τᾶην ἃ βίαϊε Παῖῃ {15 
χη θ ΓΟ 64, ̓ ν Κιπα] την [Ὁ ἴο τηδα ΘτηρΥΊβε. 480 
Εογ. ΠΕ η [Ὁ νὰν ἃ παΐίοι οαϑίθιῃ νοῦΐθ5, 
Τἤεη οὗ Πὶς οὐ ἀδαίῃ πὸ τπϑη [αἰκεῖῃ ςοιπὲ, 
Βαϊ ράββεῖῃ ἢ ἴο ᾿ῖβ πεῖρηθουν {Π]15 τ ]βοπάηςε. 
Βαυΐ. νγεγε ἄδαίῃ [11] ἴῃ νίθνν συ θ πη νοΐεβ γνετα οαβί, 
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οὐκ ἄν ποθ᾽ “Ελλὰς δοριμανὴς ἀπώλλυτο. 
καίτοι δυοῖν γε πάντες ἄνθρωποι λόγοιν 
τὸν κρείσσον᾽ ἴσμεν καὶ τὰ χρηστὰ καὶ κακά, 
ὅσῳ τε πολέμου κρεῖσσον εἰρήνη βροτοῖς " 
ἣ πρῶτα μὲν Μούσαισι προσφιλεστάτη, 
Ποιναῖσι δ᾽ ἐχθρά, τέρπεται δ᾽ εὐπαιδίᾳ, 
χαίρει δὲ πλούτῳ. ταῦτ᾽ ἀφέντες οἱ κακοὶ 
πολέμους ἀναιρούμεσθα καὶ τὸν ἥσσονα 
δουλούμεθ᾽, ἄνδρες ἄνδρα καὶ πόλις πόλιν. 
σὺ δ᾽ ἄνδρας ἐχθροὺς καὶ θανόντας ὠφελεῖς, 
θάπτων κομίξων θ᾽ ὕβρις οὺς ἀπώλεσεν. 
οὔ τἄρ᾽ ἔτ᾽ ὀρθῶς ΚΚαπανέως κεραύνιον 
δέμας καπνοῦται, κλιμάκων ὀρθοστάτας 
ὃς προσβαλὼν πύλαιδιν ὥμοσεν πόλιν 
πέρσειν θεοῦ θέλοντος ἤν τε μὴ θέλῃ, 
οὐδ᾽ ἥρπασεν χάρυβδις οἰωνοσκόπον, 
τέθριππον ἅρμα περιβαλοῦσα χάσματι, 
ἄλλοι τε κεῖνται πρὸς πύλαις λοχαγέται 
πέτροις καταξανθέντες ὀστέων ῥαφάς. 
ἤ νυν φρονεῖν ἄμεινον ἐξαύχει Διός, 
ἢ θεοὺς δικαίως τοὺς κακοὺς ἀπολλύναι. 
φιλεῖν μὲν οὖν χρὴ τοὺς σοφοὺς πρῶτον τέκνα, 
ἔπειτα τοκέας πατρίδα θ᾽, ἣν αὔξειν χρεὼν 
καὶ μὴ κατᾶξαι. σφαλερὸν ἡγεμὼν θρασὺς 
νεώς τε ναύτης" ἥσυχος καιρῷ σοφός. 
καὶ τοῦτό τοι τἀνδρεῖον, ἡ προμηθία. 

ΧΟΡΟΣ 
, , 3 Χ ς Σ 
ἐξαρκέσας ἣν Ζεὺς ὁ τιμωρούμενος, 
Ὁ -“ 3 ΕΘ  ᾷ ᾽ 5 “ “ᾷ 39. ὃολ 

ὑμᾶς δ᾽ ὑβρίζειν οὐκ ἐχρῆν τοιάνδ᾽ ὕβριν. 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
ὦ παγκάκιστε---- 



5ΌΟΡΡΙΙΑΝΊΤΘ 

ΝΈΟΥ ννᾶγ-γοηχζίοα ατθθοθ νου σιι5} ΟἹ. ΤᾺ]. 
Υεῖ, οἵ οἰεοϊίοης ὑνναῖη, νὰ Κπον-- -Ἀ}} Κπον--- 
ὙΠ ΠΟΥ ἰ5 θοϑῖ, ὑπὸ Ὀ] εβϑίπρ οὐ ὑπ 6 ΟΌΓ856, 
Απα πον το ἢ ο τον 5 ρθᾶσα ἔῸΣ τηθὴ {Πλ ἢ νΡᾺΥ ; 
Ῥεξᾶσθ, 5η6 ψν ῃ]ο ἢ ἰς πε Μαβοθ᾽ οἢϊεἴθοι Ἰθ ηα, 
Βυῖ Ἀουυ τ οἢ᾽5 06, Ἰογ5 ἴῃ ἔα] ΘΠ] άσθη, 400 
Ιῃ ννθα] ἢ ἀο]ρη 5. Ε0]5 Ἰοὺ {Π 656 Ὀ] θββίηρϑβ 5110, 
Απᾶ τιιϑὴ οὴ. ννἂγ : τηϑ ὈΓΙ Πρ  .ἢ Ὑν ΘΑ ΚΟΥ ΤηΔ 
Τὸ θοπάαρο ; οἷτΥ 15 τδᾶ δ οἰϊγ᾽ 5 {ἢ γᾺ]]. 
Τ Ποῖ ΠοΙρεϑῦ 6 πὶ οἷ ἔοοϑ, ἀπά ἀθδά τπθὴ πον, 
οι αϑὲ νὴ ἴῸΥ στάνοϑ ἔπ θη Ποῖ {πΠῈ 1} ᾿Πϑο] πος 

516 νυ ! 
Οοοά Ξοοίῃ, ἔθη, νυγοηρ Π}ν αἰα Ἰονῖτπ Ὀ]αϑὲ 
(ἀράποιιβ᾽ ἔγατηθ ΠΡΟ νοὴ ἰδ ογ᾽5 Ποῖρῃΐ, 
ὙΥ ΒΪοὴ πὸ Βδᾶ τοαγοα ἀραϊηθῦ οὐ σαΐθβ, Πα ΘΟ Ὲ 
Τὸ 5460 Κ πε ἴον π, ψ ηθίπεν οα νΠΠ]εα οὐ πο: 
ὙΥτοη συ δαστ 5 ΟΠ 5} 5Βπαῖοῃδα ἔγομ εἰσῃην ἐπε 56 θυ, δὅθ0 
Βητοθηρσ ἹΓἢ ναννπΐπρ σα] ἢἰ5 ἔν -ΠΟΥΘ 6 ΘΔΓ, 
ὙΥΒ1|6 οὔμοὺ οαρίαϊηβ 16 θα ΐοσε οὐν σαΐθϑ, 
ΤῊΣ Κηϊζπηρε οἵ Πποθα ῬΟπο5 σγοαὺ ϑἴομθβ. Πᾶνε 

Βῃαῖζίεγεα! 
Οὐ θοαβὺ {πδὸ ἴο βιιρὰ55 ἴῃ νυ ]βάοιη Ζειι5, 
Οὐ συαηΐ ὑπαΐ τἱρητν (ὐοαβ ἀεβίγου {πε ψἱοκεά. 
Βοπονθ5 ἐπε νυῖβε ἴο ἴονθ Πἰς ομΠἄγεη ἢγϑί, 
Ῥαγεπῖβ ἃπα οοὰσηΐγν ποχῖ.--ἰο τη Κα ΠΟΙ στοδΐ, 
Νοῦ Ὀγθὰκ ΠΕῈῚ ἄονη. Ἐδβῃ ᾿ϑδάθυβ, μ]]οῖβ ἤεᾶᾶν. 
Μδδη σὰ : ἔπ 56 ἴῃ βθάβοη βἰττεῖῃ 511]. 
ΤῊϊς ἴοο 15 τηϑ 1] νὰ] τ, νει αἸβογείίοη. 510 

ΓΗΘΗΓΞ 

ΤῊΘ ρΡαπίβῃιποπὲ οἵ Ζειβ πϊρσηΐϊ νι 61} σαῆῖοε ! 

514}] νὰ ἰπβϊ ἢ να πΐομ ἈΥΤΌΟσΆΠΟΟ ὃ 

᾿ ΑΠΗΑΒΤΟΒ 

ΨΠ]δίη οἵ νη] αϊη5 !--- 

.ι [4] νι 



δ40 

540 

ΓΚΕΤΙΔΕΣ 

ΘΗΣΕΥΣ 
σῖγ᾽, ̓ Αδραστ᾽, ἔχε στόμα 

καὶ μὴ ̓πίπροσθεν τῶν ἐμῶν τοὺς σοὺς λόγους 
θῇς" οὐ γὰρ ἥκει πρὸς σὲ κηρύσσων ὅδε, 
ἀλλ᾽ ὡς ἔμ᾽" ἡμᾶς κἀποκρίνασθαι χρεών. 
καὶ πρῶτα μέν σε πρὸς τὰ πρῶτ᾽ ἀμείψομαι. 
οὐκ οἶδ᾽ ἐγὼ Κρέοντα δεσπόζοντ᾽ ἐμοῦ 
οὐδὲ σθένοντα μεῖζον, ὥστ᾽ ἀναγκάσαι, 
δρᾶν τὰς ᾿Αθήνας ταῦτ᾽" ἄνω γὰρ ἂν ῥέοι 
τὰ πράγμαθ᾽ οὕτως, εἰ ̓ πιταξόμεσθα δή. 
πόλεμον δὲ τοῦτον οὐκ ἐγὼ καθίσταμαι, 
ὃς οὐδὲ σὺν τοῖσδ᾽ ἦλθον εἰς Κάδμου χθόνα. 
νεκροὺς δὲ τοὺς θανόντας, οὐ βλάπτων πόλιν 
οὐδ᾽ ἀνδροκμῆτας προσφέρων ἀγωνίας, 
θάψαι δικαιῶ, τὸν Πανελλήνων νόμον 
σῴζων. τί τούτων ἐστὶν οὐ καλῶς ἔχον : 
εἰ γάρ τι καὶ πεπόνθατ᾽ ᾿Αργείων ὕπο, 
τεθνᾶσιν, ἡμύνασθε πολεμίους καλῶς, 
αἰσχρῶς δ᾽ ἐκείνοις, χὴ δίκη διοίχεται. 
ἐάσατ᾽ ἤδη γῇ καλυφθῆναι νεκρούς, 
ὅθεν δ᾽ ἕκαστον εἰς τὸ φῶς ἀφίκετο, 
ἐνταῦθ᾽ ἀπελθεῖν, πνεῦμα μὲν πρὸς αἰθέρα, 
τὸ σῶμα δ᾽ εἰς γῆν" οὔτι γὰρ κεκτήμεθα 
ἡμέτερον αὐτὸ πλὴν ἐνοικῆσαι βίον, 
κἄπειτα τὴν θρέψασαν αὐτὸ δεῖ λαβεῖν. 
δοκεῖς κακουργεῖν Ἄργος οὐ θάπτων νεκρούς ; 
ἥκιστα" πάσης “Ελλάδος κοινὸν τόδε, 
εἰ τοὺς θανόντας νοσφίσας ὧν χρῆν λαχεῖν 
ἀτάφους τις ἕξει: δειλίαν γὰρ εἰσφέρει 
τοῖς ἀλκίμοισιν, οὗτος ἢν τεθῇ νόμος. 
κἀμοὶ μὲν ἦλθες δείν᾽ ἀπειλήσων ἔπη, 
νεκροὺς δὲ ταρβεῖτ᾽, εἰ κρυβήσονται χθονί ; 



ΞΌΡΡΙΓΑΝΤΘ 

ΤΉΕΒΕΙ5 
Ηο]4, Λάνασξις, ρδασο, 

Απαὰ τπγι5ὲ ποῦ ἴῃ θα ον τὴν νον 5 ἘΠη6 ον ; 
Βὸν ποῦ ἴο {πδὸ νόῖ ΓΟ Π]ονν ἀοῦ ἢ ἷς τηθϑθαρα, 
Βυΐ απο τὴ6 : ̓Εἶἰς 1 πλδὲ τ Κὸ τ ρὶν. 
Νονν, ἴῃν ἤνϑῦ υὐογαποθ 1} 1 ἀηθννοὺ ἢγοῖ :--- 
ΙΚπον πὸ (στο ἀθϑροῦ ΟΥΟΥ 116. 
ΝΟΥ τηογῈ οὗ πϊρην ἐπὰπ 1, ἐπαΐ ἢ 6 ΘΠ οι] [ὈγῸ 6 
Ατἴμδης ἴο 4 {πΠϊ15. ϑουγοεναγα θᾶ Κ 5Που]α ἤον 
ΤῊηΘ ννου]Ἱᾶ᾽ 5 οἴγδαμ, ἢ νοὶ ὈγΌΟΚ 90 ἢ} Ποϑῖ ἃς ἢϊ9 : 
ΓῸ ἰς ποὺ 1 {παῖ Ἰασποῖ πρὸ {Πϊς νγΓ, 
ϑϑοίηρ ἢ {Π6 56 1 ςουσὶὲ ποὶ (δ πης᾽ ᾿Ἰαη. 

ῳωι ἴ-: ίς{ς, 

Βυξ 6 1655 θοα165---Παγτηϊηρ ποῖ γοι οἰαΐο, 
ΝΟΥ τῃγιυβίϊηρ τὰ η-ἀδοίγον ηρ οἰ 6 ὁ. Π6Υ.--- 
Ι οἰαίπη ἕο θνν : ἰὸς 4}1 Η 6]]αϑ᾽ ἰὰνν 
1)0 1 Ὡρμο]ά. Ηον ἰ5 ποῖ {Πῖ5 ννῈ}}] ἄοπε ὃ 
Εὸγν 1 οἵ Αὐρίῖνεβ νὰ ἴᾶνε Ξυξεγεα δπρῃηΐ, 
ΤῊον ἅτε ἀθδ : ψἹἢ ροῦν γε Πυυ]εα θα ῸΚ γοῦν ἔρε5. 
ὙΠ 9Πάπηα ἴοὸ {ποῖ :-αϊ ἐῆθγε νοῦν τῖσῃξ Παῖῃ 

πα. 530 
Τοῦ πον ἐπὲ ἀδδα θὲ δίάάδθη ἴῃ ἐπ βαυίῃ, 
Απα δδοἢ ραγῖ, ἤόποο Ὁ οαληδ ον τ τὸ με ἸΙσ ΐ, 
ΓΙ ΠοΥ σαΐασῃ, 6 Ὀγθαῦῃ απΐο ἐπὸ Αἰτ.. 
Τὸ ϑάυτῃ {πε Ροᾶν : ἴον. νγὲ Πο]ὰ ἰξ ποὺ 
Ι͂ὴ ἔεξε, θὰξ οἠἱν ἴο ρμρᾶ585 πὸ ἐπεσείῃ : 
Πρ 95Πη6 ψ σῇ ἐοςίοσυεα τξ τηπϑὺ ἔα Κα τ ΡὰοΚ. 

1)οϑὺ ἐπίηκ ἔποῖ ννουπαθϑὶ Αὐρὸς ἐῃσοιρἢ ΠοῚ ἀθδά ἢ 
Νοῦ 80 : {6 σου 0 οδπ56 οἵ ατεεοεα ἰς {ῃϊς. 
ΠῚ ομὲ 5Π8}} τὸ Ὁ {πε ἀδδα οὗ τἱρῇη τα! ἀκι65. 
Απά ΠοΙ]α ἔπει ἔσομι ἐπ του} : ἐΠηῖ5 5Π4}} πὰ ἢ 540 
Ενϑη Πεγοθβ, 1 5 οἢ ἴὰνν 5Π41] θῈ ογἀαϊηδά. 
Απα ἴο τηξὲ οομηδϑὺ ἔποῖ ἕο ὈΠπςῖθυ ἐῃγϑαΐϑ. 
16 νὰ ἔδαν οοῦρβθβ, {Ὁ ἔμδν θὲ επξοιηθε ἢ 



οῦθ 

00 

542 

ΙΚΕΤΙΔΕῈΣ 

τί μὴ γένηται; μὴ κατασκάψωσι γῆν 
ταφέντες ὑμῶν ; ἢ τέκν᾽ ἐν μυχοῖς χθονὸς 
φύσωσιν, ἐξ ὧν εἶσί τις τιμωρία; 
σκαιόν γε τἀνάλωμα τῆς γλώσσης τόδε, 
φόβους πονηροὺς καὶ κενοὺς δεδοικέναι. 
ἀλλ᾽ ὦ μάταιοι, γνῶτε τἀνθρώπων κακά: 

,ὔ . ἮΝ με Ὁ ““ ς ὔ }] “ Ν 

παλαίσμαθ᾽ ἡμῶν ὁ βίος" εὐτυχοῦσι δὲ 
«ς Ἃς ͵] τ ΞΕ ΡΕΡ. “ ς » γ ω͵ 

οἱ μὲν τάχ᾽, οἱ ὃ ἐσαῦθις, οἱ ὃ ἤδη βροτῶν. 
τρυφᾷ δ᾽ ὁ δαίμων: πρός τε γὰρ τοῦ δυστυχοῦς, 
ὡς εὐμενὴς ἢ)» τίμιος γεραίρεται, 
ὅ τ᾽ ὄλβιός νιν πνεῦμα δειμαίνων λυπεῖν 
ὑψηλὸν αἴρει. γνόντας οὖν χρεὼν τάδε 
ἀδικουμένους τε μέτρια μὴ θυμῷ φέρειν 
᾿Ὶ - ΄“.2» Ὁ Ν 7 “ 

ἀδικεῖν τε τοιαῦθ᾽ οἷα μὴ βλάψει πόλιν. 
πῶς οὖν ἂν εἴη; τοὺς ὀλωλότας νεκροὺς 
θάψαι δόθ᾽ ἡμῖν τοῖς θέλουσιν εὐσεβεῖν. 
ἢ δῆλα τἀνθένδ᾽. εἶμι καὶ θάψω βίᾳ. 
οὐ γάρ ποτ᾽ εἰς “λληνας ἐξοισθήσεται 
ὡς εἰς ἔμ᾽ ἐλθὼν καὶ πόλιν Τ]ανδίονος 

΄ Ν , “ς 

νόμος παλαιὸς δαιμόνων διεφθάρη. 

ΧΟΡΟΣ 

θάρσει: τὸ γάρ τοι τῆς Δίκης σῴζων φάος, 
πολλοὺς ὑπεκφύγοις ἂν ἀνθρώπων ψόγους. 

ΚΗΡΥΞ 
7 “ “ 

βούλει συνάψω μῦθον ἐν βραχεῖ σέθεν; 

ΘΗΣΕῪΣ 
᾽ ΄ “53 

λέγ᾽, εἴ τι βούλει: καὶ γὰρ οὐ σιγηλὸς εἶ. 

ΚΗΡῪΞ 
οὐκ ἄν ποτ᾽ ἐκ γῆς παῖδας ᾿Αργείων λάβοις. 

ΘΗΣΕῪΣ 
» “ Ρ] 7 2 ,, 7 

κἀμοῦ νυν ἀντάκουσον, εἰ βούλει, πάλιν. 



ΌΟΡΡΕΙΑΝΤΒ 

ὙΥμαΐ ἴδαν νὸ ἢ [1,658 {πὸ ν πιά ϑυγηΐηθ νοι ἰα πα, 
ΤΠετὸ θυνῖ α ἢ- οὐ ἴῃ ΦΑΤΕ’ 5 ἀαυκ νοι μερεὶ 
Ομ ἄγοι, οὐ ν ομὰ 5Π18}} νοηροάποοῦ (Ἁ}} οἡ. νοι ἢ 
Ὕνενο 416 νναϑῖδ οἵ σρεθοῖ, σοοα 5οοῖ!, ἴὸ ἀπημ5 
Υ οι" ΘΑ ἘΠῚ τούτους πα νου δι θἷν ἔραγς ! 

Ο ἴοοϊβ, ᾿Ἰδαση νὰ {Ππ|6 γϑᾺ] 1Π|5 οὐ τη6ὴ :-- 
Οὐ Π{ὸ ἰς οομπῆϊοξ ἃ}} : οὗ τηογἕαϊς ΘΟΙὴ 6 

διοοροα οὐ Ἰοηρ, ϑοηθ ἰαἴθ, πὰ οἰγαῖρ ϊνναν 
ΞΟΠ : 

Δ 16 Εογξιπθ 915. ἃ 4 ΌΘΘῊ : νγΟΥ5Π 10 ἀπ ΠΟΠΟΙΙΣ 
ΤΠ6 πη] ϑὲ οἵνοϑ ΠΟΥ, 50 ἴὸ 566 σοοὰ εἶδ γ5 ; 
ΤῸ ΡΥ ΌΒΡ τοῖς. Ἔχίο]ς ΠΥ, ᾿θϑῦ πεν θγδ 6 Ζ6 
ΒᾺ1Π| μη ομδ ἄαν. Πειμθιηθουηρ {Π|5, 5] τγὸ 
Μεεῖ ντοηρ ν᾿ 1} φα] η 655, ποὺ ἢ ἔων οἵ γάρ, 
ΝΟΘΙΈΠ ΘΙ ὁ. ὁπ6 γ ΠΟ]Ὲ παξίοη ν ϑὶῦ υγΌηρ,. 

Ηονν 5114}} 1 θὲ ἀπ θη ἢ---σὐγαηξ ἴο τι5, γν 0 ἀγὸ [ἈΠ 
ὸ το πμάθ πδάνθη 5 ἀπο. το δηξζοι ἐπε ἀδηα. 
ΕἸ56, οἰδαν ἰς ἔπε ἴβϑιιθ  {Π15 Ψ 111 ΡΥ ἔτος 
ΝΟνοΥ ἴο αὐδεῖκο 5Π4}} 16 θὲ Ξαἱά, ἐπαΐ  Πδη 
10 {61} ἴο πες ἀπά Αἰπθης ἴο πρΡΠο] 
Ηδανεη᾿ 5 ἀποῖθπὲ ἰανν, ἐπαξ αν ν ἂς βοΐ αὐ παιρῃξ. 

ΓΗΒ «9 
Εδαν ποῖ : ψ 116 ἔποὰ ἀρΠο] εϑὲ « πϑιϊος᾿ Πρ, 
Ποῖ 9 Πα] ποῖ ἔδαν τ Ππαΐ 6 ΘΔ ἢ ϑαν Οὗ {Π6 6 

ΗΕΒΗ ΑΙ. 

Μγοι]Πᾶςὲ ἔπου ἷ οὐπηπθά ὉΡ ἐπ15 την οἸαίπη ἴῃ Ὀυεῦ} 

ΤΗΕΒΕΌΞ 

ΞΡ ΑΚ, δὴ ἕπου ᾿5ὲ : πὸ τοηρσιιο- 6 ψ]ρξ αὐτὸ ἔποιι. 

ΗΕΒΑΠ. 
ΤΊ ΠΟ ΟῚ 5Π4}Ὁ υυῖη ΠΌμ οἷ" απ ΑΥ̓ΡΌΘ᾽ 5015. 

ἢ ΤΗΕΞΕῦΒ 
Οἴνε δὰν ἕο τὴθ ἴῃ ἔαγη. ἔπ θη, 1 ἔποὰ νυ 1. 
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ἹΚΕΤΙΔΕΣ 

ΚΗΡΥΞ 
κλύοιμ᾽ ἄν: οὐ γὰρ ἀλλὰ δεῖ δοῦναι μέρος. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
θάψω νεκροὺς γῆς ἐξελὼν ᾿Ασωπίας. 

ΚΗΡΥΞ 
ἐν ἀσπίσιν σοι πρῶτα κινδυνευτέον. 

ΘΗΣΕῪΣ 
πολλοὺς ἔτλην δὴ χἀτέρους ἄλλους πόνους. 

ΚΗΡῪΞ 
5 “- " Φυ Ψ ν. Ὁ 7 ἢ πᾶσιν οὖν σ᾽ ἔφυσεν ἐξαρκεῖν πατήρ; 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
“ ΧΡ ΤΟ 7 Ν Ι 2 7 

ὅσοι γ᾽ ὑβρισταί: χρηστὰ δ᾽ οὐ κολάζομεν. 

ΚΗΡΥΞ 
7 , » ᾿ , 

πράσσειν σὺ πόλλ᾽ εἴωθας ἥ τε σὴ πόλις. 

ΘΗΣΕΥΣ 
᾿ ἿΑ Ἂν “ 2 }] 7 

τοιγὰρ πονούσῃ πολλὰ πόλλ᾽ εὐδαίμονα. 

ΚΗΡΥΞ 
» ᾿] Ὁ“ 

ἔλθ᾽, ὥς σε λόγχη σπαρτὸς ἐν πόλει λάβῃ. 
ΘΗΣΕΥ͂Σ 

7 “. ᾽ “ Ἃ κ κ» τίς δ᾽ ἐκ δράκοντος θοῦρος ἂν γένοιτ᾽ "Ἄρης; 
. 

ΚΗΡΥΞ 
Α δι Αι ““ 3 δ. ,, 

γνώσει σὺ πάσχων" νῦν δ᾽ ἔτ᾽ εἶ νεανίας. 
ΘΗΣΕῪΣ 

οὔτοι μ᾽ ἐπαρεῖς ὥστε θυμοῦσθαι φρένας 
τοῖς σοῖσι κόμποις. ἀλλ᾽ ἀποστέλλου χθονός, 
λόγους ματαίους οὕσπερ ἠνέγκω λαβών. 
περαίνομεν γὰρ οὐδέν. ὁρμᾶσθαι χρεὼν 
πάντ᾽ ἄνδρ᾽ ὁπλίτην ἁρμάτων τ᾽ ἐπεμβάτην, 
μοναμπύκων τε φάλαρα κινεῖσθαι στόμα 
ἀφρῷ καταστάζοντα, Καδμείαν χθόνα. 
χωρήσομαι γὰρ ἑπτὰ πρὸς Κάδμου πύλας 



ΞΌΡΡΙΙΑΝΤΘ 

ΗΕΗΔΠῸ 
Υρα-- οἴποθ 1 οαπποῦ οἤοοβο με Πϑᾶν ἴῃ {π1. 510 

ΤΠΕΒΕΙΒ 
Βγοι τ᾿ ν ἰαπα νν}}} 1 ἴακὸ ἀπὰ αγν {Π 6 η. 

ΗΕΡΑΠΡ 
ΕἸγβϑῦ στϑῦ ὑποι ἴαος της Παζαγὰ οὐ ὑπὸ 9} 1614. 

ΤΗΕΒΕΌΒ 
ΕᾺΠ] τηδὴν ἃ ΠΡ Θ᾽ δ ρυῖθα πᾶνε 1 ἀαγοά. 

ΗΕΒΑΙ. 
Α ομαιρίοη θοσ ἴο τηαΐοἢ Πΐτη τ Ἱ ἘΠ} 41} τηθῃ ! 

ΤΗΕΞΕῦΒ 
ΑἹΙ αὐτοραηΐ ὑγγαηΐς : 1 βοουτρα ποῖ ἔπε τἱρσῃΐ. 

ΗΕΒΑΠΡ 
Αν, ὑποῦ νὴ] 511} θὲ τηϑαα]ίηρ-- που πα ΑἸΠ 65. 

ΤΗΕΒΕΥΒ 
ΤΠεγθέοσυθ, νυ ἢ τηὰο ἢ [01], τη 6) σοοα Ξρεϑά ἴ5 Πεῖϑ. 

ΗΕΒΑΙ. 
Οουηο !---ἰεὶ {πὸ νασοη-Ξεεα θαὲ πα ἐπθε ἔπεσε ! 

ΤΗΕΒΕΞ 
ὙΥΠαὖ νδ]ογοιιβ μοβὺ 5ῃου] 4 5ρυῖηνσ ἔγου ἀγα σοης᾽ τεεῖῃ ἢ 

ΗΕΒΑΙΌ 
ΤῊϊ5. 5Πδ]Ὁ μοι ᾿θδᾶγῃ, ἀπ τὰα. ἽΠποιὺ ατὲ γεῖ θα 

γοῦηΡ. Γ δ80 

ΤΗΕΒΕΒ 
ΤύΞἢ, τηδη, ποι οδηβδὺ ποὺ τηονε τΐπε Πϑαγὶ ἴο νυ γαΐῃ 
ΜῈ 411 ἐν ναπηξίπρθ. Οὐ {πΠεεὸ ἔουτἢ πε Ἰαπά: 
ΤἼΗΘ 1416 ννοσὰς ἔμοι Ὀγοιρσηῃξεϑε, θυ ΤΠ 6 πὴ ῬΔοΚ. 
Ναρῆϊ σομη65 οὔ υυυδηρΊην. [Επὶξ ΕΒ ΑΙ. 

εὖ βοῇ χηδη-αἴ-ΔΥΤΏ5, 
ΕδΟἢ οΠδγϊοῦ- τ θυ, ἀπ δ οῃ Ὀαΐξι]ε-ςεεά, 
Ποβα βυπρίηρ σΠ 66 Κ-ρ]αἴε ἀ85Πε5 τουπα ἢΐς Ἰαννς 
ΤῊΕ ἔοδτη, σμασσα οηννγα ἱπέο Οδατηιϑ᾽ Ἰαπά. 
ΕῸΥ οα ἴο (ὑδαάτηιβ᾽ βενεὴ σαΐεϑ 11} 1 τηΆΥῸ ἢ, 
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ΤΚΕΤΊΔΕΣ 

ὅθ0 αὐτὸς σίδηρον ὀξὺν ἐν χεροῖν ἔχων 
αὐτός τε κῆρυξ. σοὶ δὲ προστάσσω μένειν, 
"Αδραστε, κἀμοὶ μὴ ἀναμίγνυσθαι τύχας 
τὰς σάς" ἐγὼ γὰρ δαίμονος τοὐμοῦ μέτα 
στρατηλατήσω καινὸς ἐν καινῷ δορί. 
ἑνὸς μόνου δεῖ, τοὺς θεοὺς ἐ ἔχειν, ὅσοι 
δίκην σέβονται" ταῦτα γὰρ ξυνόνθ᾽ ὁμοῦ 
νίκην δίδωσιν. ἁρετὴ δ᾽ οὐδὲν φέρει 
βροτοῖσιν, ἢν μὴ τὸν θεὸν χρήζοντ᾽ ἔχῃ. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ αἱ 
ὦ μέλεαι μελέων ματέρες λοχαγῶν, στρ. α' 
ὥς μοι ὑφ᾽ ἥπατι δεῖμα χλοερὸν ταράσσει. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ β' 
000 τίν᾽ αὐδὰν τάνδε προσφέρεις νέαν ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ α' 
στράτευμα πᾷ Παλλάδος κριθήσεται. 

ΗΜΊΙΧΟΡΙΟΝ β' 
διὰ δορὸς εἶπας ἢ λόγων ξυναλλαγαῖς ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ α' 
γένοιτ᾽ ἄν κέρδος" εἰ δ᾽ ἀρείφατοι 
φόνοι, μάχαι, στ ερνοτυπεῖς τ᾿ ἀνὰ τόπον 
πάλιν φανήσονται κτύποι, 
τίν᾽ ἂν λόγον, τάλαινα, 
τίν᾽ ἂν τῶνδ᾽ αἰτία λάβοιμι; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ β' 
ἀλλὰ τὸν εὐτυχίᾳ λαμπρὸν ἀ ἄν τις αἱροῖ ἀντ. ὦ 
μοῖρα πάλιν' τόδε μοι τὸ θράσος ἀμφιβαίψνει. 

ΗΜΊΧΟΡΙΟΝ α' 
610 δικαίους δαίμονας σύ γ᾽ ἐννέπεις. 
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ΞΌΡΡΙΙΑΝΤΥΤΒ 

Βϑανίηρ γν 86 1 [Π6 νυν ποτ θα οἴθοὶ] ἴῃ Πμαηῇ, 
Μ νυ 561} πὸ που], Πηδο 1 θἱ γϑυηαΐῃ, 
Αἀγαβίαβ : τη ρ]α ποῦ νυ Ὁ} της ἐπ ν ἕαϊο. 
Εὸν 1 ᾽πραῦ ἢ τΐμς οὐ ογξιι δ᾽ 5 ἴα νν1}} ᾿οδα 
Μίπε Πποβὲ, ἃ αἰ} 655 σΠΙο ὉΠ Τα] 116 55 5ρΡΘΆΓ. 
Ομ οἠΪν ἰμΐηρ᾽ Ιπορά, ἃ}1 ρας ἴο Πᾶνε 
ὙΠ ΐϊοἢ γονουθπος τἹρηΐ : ἔρον νυ Πονο {Π656 ἀγὸ, ἔπ ν ρῖνε 
Νιοΐουυ. Νακϑα νδ]οῦν παιρηΐϊ ἀνὰῖ]ς 
ΤῸ τη, ἐχρέρε τὸ Βαανα {πὲ Οοάϑ᾽ ϑοοά ψ}}. [Πτ. 

ἨΛΙΕΞ-ΘΗΟΘΗΙΒ 1 
(ϑέ;. 1) 

γε Βᾶρ]685 τηοῦῃθῦβ οὐ ΠΡ] 655 ομιοἴταϊης ἀεδᾶ, 
ΑἸ, πον ἰ5 πλῖπα Πϑατὺ 5ἰουτηθα-[οϑβεα ἢ ρᾶ]Ὲ 

αἰβιηὰν.-- 
᾿ ΗΑΙΕ-ΘΗΟΕΙΒ 2 

ὙνΠαῦ οτηΐποιιβ ννοσα πα οἴγδηρσε οἱ {ὑπεε ἰς βαϊα ἢ 

ἨΛΔΙΕ-ΟΗΘΕῦΒ 1 

Εὸν {ῃε6 αἀτοδα ἀφοϊϑίοῃ οἡ ΡΔ]]δ9᾽ ὙΥΔΥ-ΑΥΤΑΥ ! 

ΗΛΔΙΕ-ΟΗΟΕῦΒ 2 
ΤΠγουρ ἢ ἰναϊι]6, οὐ ρϑδοα- γαασηῦ ράγ]ον, τνου]άςῃ 

ἴῃοι 5ἂγ ὃ 
ΗΑΙΕ-ΟΗΟΗῦΒ 1 

ΑΥ, τῃῖ5 Ἰαϑδῦ 5ῃοι !α ΡῈ νι }} ; Ὀαΐ 1 νναυυου- 4 6 ]] πῃ; 
ΙΔ ρΉζοΥβ ἀπα αὐ] 65 ἀσαῖη 5Π.8}} 6 566 ῃ, 

ὙΠ {μηδ θδαύϊηρ' οἵ Ὀγθαβὶβ ἴῃ βὰς ἢ ἀδβϑοϊαϊε ἀννε] ἶηρ 
ΟΥ̓ τε Ἰαηά, δῦ γταργόδοα5 Οἱ τευ -Κοοὴ. [Ρεεῃ! 
5Που]α 1 νῖῃ, ὑμβγοιρ ἢ Ποῖ {Π15 βουσονν Πάίἢ 

ΗΑΙΕ-ΟΗΟΕῦΒ. 2 
(Δηί. 1) 

Υϑδῖῦ ἀοοιὴ πᾶν {πε νἱοΐον Ὀτίησ ἄονπη ἴον ἴῃ ἀπ ; 
ΤῊϊ5 οσοτηΐογίε ἢ τη6, δηα Ὀ145 Ῥὲ ΒΑΒΒΉΡΗΣ. ἀϑαϊοῦ᾽ 

ΗΑΙΕ-ΟΗΟΕῦΒ 1 
ἼΠοαυ βρθακαβϑὺ οἵ αοαβ ὑπαὺ [81] ποῖ, ἐνδεῖ 7850. 
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ΙΚΉΌΤΙΔΕΣ 

ἩΜΊΧΟΡΙΟΝ β΄ 
͵ Ν » Η͂ ΄ 

τίνες γὰρ ἄλλοι νέμουσι συμφοράς ; 

ΗΜΊΙΧΟΡΙΟΝ αἱ 
“ ““ 5 ““ 

διάφορα πολλὰ θεῶν βροτοῖσιν εἰσορῶ. 
ἩΜΊΧΟΡΙΟΝ β' 

ο , 

φόβῳ γὰρ τῷ πάρος διόλλυσαι: 
7, » ΒΡΩΣ 7 εἿ , δίκα δίκαν δ᾽ ἐκάλεσε καὶ φόνος 

φόνον, κακῶν δ᾽ ἀναψυχὰς 
θεοὶ βροτοῖς νέμουσιν, 
ἁπάντων τέρμ᾽ ἔχοντες αὐτοί. 

ΗΜΊΧΟΡΙΟΝ α' 
τὰ καλλίπυργα πεδία πῶς ἱκοίμεθ᾽ ἂν, 
Καλλέχορον θεᾶς ὕδωρ λιποῦσαι; 

ΗΜΊΙΧΟΡΙΟΝ β' 
ποτανὰν εἴ μέ τις θεῶν κτίσαι, 
διπόταμον ἵνα πόλιν μόλω. 

ΗΜΊΙΧΟΡΙΟΝ α΄ 

εἰδείης ἂν φίλων 
εἰδείης ἂν τύχας. 

ΗἩΜΙΧΟΡΙΟΝ β' 
τίς ποτ᾿ αἶσα, τίς ἄρα πότμος 
ἐπιμένει τὸν ἄλκιμον 
τᾶσδε γᾶς ἄνακτα; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ α΄ 

κεκλημένους μὲν ἀνακαλούμεθ᾽ αὖ θεούς: 
ἀλλὰ φόβων πίστις ἅδε πρώτα. 

ΗΜΊΧΟΡΙΟΝ β΄ 
Ψ Ἃ, -“ “ ͵7ὔ 

ἰὼ Ζεῦ, τᾶς παλαιομάτορος 
παιδογόνε πόριος ᾿ΙΪνάχου. 
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ΞΟΌΡΡΙΓΑΝΊΤΞ 

ΗΛΙΕ-ΟΗΟΘΕῦΒ 2 
Οἵ νβοῖὰ Ρΐ οὗ 5οἢ "6 4}} οὐν ἔχξες οοῃέγο δά ἢ 

ΗΑΙΕ-ΟΗΟΕῦΒ 1 ε 
ΔῊ, πλὴν ἃ σἤδηρσα ἴῃ (ὐοα᾽5 νγᾶνϑ 1 6 ΠΟ ]4 ! 

ΗΑΙΕ-ΟΗΟΗ5 2 

Βν {π6 ἴθυτοῦβ ο᾽ αγραϑβῦ 15 {π6 μϑατὲ ἴῃ {δε βέσοκεη : 
Υεῦ 7566 ἁΪοπα ἀπἴο πέσε ἀοίῃ ο4]} ; 

ΒΙοοά οΔ]] δῖ ἢ ἔου Ὀ]οοά, ἀπὰ {πΠ6 (ὐοαϑ5 5Π4}} τευ ῖοκεη 
Ουν 5οι}5, ἔθου ἕο πηογΐα]ς 411 Ὀ] δεββίησϑβ θε8}]} 
Ετομ ἔπε μαηά5 ἐπαὲ ἐποοιηραθς ἔΠῈ σοὶ οὗ 4]]. 

ΗΑΙΕ- ΗΟΕΌΒ] 
(ἐν. ν᾿ 

Ο τἰσῃὺ 1 βρθεα ἔγομ ἔπ (ἀοα 4685᾽5 βρυίηρο, 
Ενθη ΟΠ οΠοσῖιβ, ἴο ἐπα ἔαϊγ- [ουνεσεα ρ]αίη ! 

ΗΛΙΕ-ΟΗΘΗῦΒ 2 
Ο νουὰ πε οὐκ Ρευΐ νοποῆβαξε ἴο πη ψίηρϑ, θ20 

50. ἴο νυῖη ἴο {Πε6 οἷΐν οἵ τίνευβ ὑνγαίη "1 
ΗΛΙΕ-ΓΗΟΕΙΒ 1 

ΑἩ {πδη 5ῃουϊαϑὲ ἔπου οἰδαυν ἀἸβοοση--- 
Ηον ἴῃν σΠδπηρίομ5 βρεεα Ξῃοιυ]άϑξε ἔποιι δάση. 

ΗΑΙΕ-ΟΗΟΘΕῦΒ 2 
ΑἩ Οοά, ν»ῇῆδεϊ ξαξε, νυ παῖ ἀόουὴ ἀοίῃ ανγαῖϊῦ 
ΤΠΗε Κίηρ οὗ {πε τηϊρηΐν Παπά, 
ΤῊΣ ΠεῖῸ οὗ (δογόρβ᾽ ἰαπα ἢ 

ΗΑΙΕ- ΟΗΟΘΕΙΒ 1 
(Ἧπι. 2) 

γε Βανε οὐδ ἴο πε Οοαβ, ἀπα νγὲ ΟΥῪ ὉΠ66 ΤΠΟΓῈ 
Τὸ {ἐπε ἤγϑε θεϑξὶ σι οἵ ἔπε ςοσύα αἴγαϊα. 

ΗΑΙΕΞ-ΟΗΟΘΕΗΒ 2 

Ζειυβ, ΠΥ τι5, ὑγῃοβα οἴξρυϊη σ᾽ νας ὈΟΤ οὗ γογῈ 
Οἔ ΓΔ ΟΠ ι5᾽ Δα ρΡΉΓΕΥ, {Π6 Ποι ευ-τηϑα ! 

1 ΠΉΘΡε65 : τουπηα {Π6 οἱ οἰΐβα6] ἥονγε, ου οπϑ ἰάβ, {Π86 
1576 Πιι5, Οἡ Π8 οἴου, {π6 ὈΊγοθ. 
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ΤΚΕΤΙΔΕΣ 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ αἱ 
πόλει μοι ξύμμαχος 
γενοῦ τᾷδ᾽ εὐμενής. 

ΗΜΊΧΟΡΙΟΝ β΄ 
τὸ σὸν ἄγαλμα, τὸ σὸν ἵδρυμα 
πόλεος ἐκκομίζομαι 
πρὸς πυρὰν ὑβρισθέν. 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
γυναῖκες, ἥκω πόλλ᾽ ἔχων λέγειν φίλα, 
αὐτός Τε σωθείς, ἡρέθην γὰρ ἐν μάχῃ, 
ἣν οἱ θανόντων ἑ ἑπτὰ δεσποτῶν "λόχοι 
ἠγωνίσαντο ῥεῦμα Διρκαῖον πάρα, 
νίκην τε Θησέως ἀγγελῶν. λόγου δέ. σε 
μακροῦ ἀποπαύσω: ἱΚαπανέως γὰρ ἢ λάτρις, 
ὃν Ζεὺς κεραυνῷ πυρπόλῳ καταιθωλοῖ. 

ΧΟΡΟΣ 

ὧ φίλτατ᾽ , εὖ μὲν νόστον ἀγγέλλεις σέθεν 

τήν Ἧ ἀμφὶ Θησέως βάξιν: εἰ δὲ καὶ στρατὸς 
σῶς ἐστ᾽ ᾿Αθηνῶν, πάντ᾽ ἂν ἀγγέλλοις φίλα. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
σῶς, καὶ πέπραγεν ὡς ᾿Αδραστος ὦφελε 
πρᾶξαι ξὺν ᾿Αργείοισιν, οὺὃς ἀπ᾽ ᾿Ινάχου 
στείλας ἐπεστράτευσε Καδμείων πόλιν. 

ΧΟΡΟΣ 

πῶς γὰρ τροπαῖα Ζηνὸς Αἰγέως τόκος 
ἔστησεν οἵ τε συμμετασχόντες δορός; 
λέξον: παρὼν γὰρ τοὺς παρόντας εὐφρανεῖς. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
λαμπρὰ μὲν ἀκτίς ἡλίου, κανὼν σαφής, 
ἔβαλλε γαῖαν" ἀμφὶ δ᾽ ᾿Ηλέκτρας πύλας 
ἔστην θεατὴς πύργον εὐαγῆ λαϊβών. 
ὁρῶ δὲ φῦλα τρία τριῶν στρατευμώτων'" 



ΞΌΡΡΙΙΑΝΤΘ 

ΗΑΙΕ-σΗΘΗῦΒ 1 
ΟΝ ΜΡ ουὔχ ομαγμηρίοι ἔποιι, 
ΤῸ οἱ οἷζν "Ὲ σγδοίοιιβ πον ! 

ΗΠΑΡΕ-ΟΗΘΗ 5 Ὁ 

ΤῊν Ρεϊον α ἅἃγὸ νυ8, 1 νγὰβ Ρἰαηιοά οἵ τΠθς, 
ΤΙς οἷν Ποβ6 5οη5 νγὸ Ου]α ραΐη 
ον {ὃ τότ!» ἔχου ὑπὸ οαϊταρο-5ἴα]η. 

16) ΜΕΞΒΈΝΘΈΕΗ. 
ΜΕΞΒΕΝΘΕΗΝ 

γνοιηθη, 1 οομο νυ τ ἢ {Π4Ἰπρ5 {1} οὐ ον, -- 
Μνυ561} δβοαρθά, ἔου 1 ννὰϑ τα δι ἴῃ ἢρῃῦ, 
νυ αν το ἔποϑο βόνθὴ θαπάς οὗ Ομ ταϊη5 5] αἴ 
Ηδνὰ ὃν {πὸ οιππῦ οὔ 1) ῖγοο δἴγονα ὑπ θῖν βεγξε,.--. 
 Ιαϊηρ5 οὐ “ΓΠ Θβαδιιβ᾽ ἐσθ ἢ. [01] Θράγα {Π 66 
ΟυΘϑιίοι :- ἃ να558] 1 οἵ (ἀράηθιιβ 
Ποῖα Ζθιι5 α14 ὈΪ]αϑὲ νν ἢ Ὀ]αΖίησ Τα ντη- 0] 0. 

ΓΠΗΟΘΕΒ 
106ὰν ἔπ η4, οἹδα {αϊπρο {15 οὗ ἔῃν γθίαγη, 
ΟἸδα πδννϑ νὰ ΤΉδβεις : θαΐ 1 ΑἸΠδης᾽ Ποοὶ 
15 βα δ υυτῦΠα], ἔμου Πουδ] θοῦ 41] 1ον. 

ΜΕΞΒΕΝΘΈΗ 
Θαΐδ : ἀπᾶ μαίῃ ἔαγϑά- 1 νου] Ααἀγαβίιις 50 
Ηδά ἔατοα ψ τ Αὐροϑ᾽ βοπ5, Πομ ἔοσἢ Πα ᾿εὰ 
Ετόμα [πδομπ5 ἴο ὑπαῦ (δάπηθδη Ριγσ. 

ΟΗΟΗῦΒ 
Ηον ἔπδη αἸα Αδρειϑ᾽ 50η ΠΡ ΘΑΥ ἴο Ζειι5 
ΤῊΘ τόρῆν, πα ἀπα ἔποβὲ ἢβ 506 81-}1165 Ὁ 
Τ6]} ; ὑπο νναϑὸ ἔπ τα : ἔθη παῖ ἡ σα ποῦ τᾶ κα σἷδα. 

ΜΕΞΞΒΕΝΘΈΗ 

Βυϊσῃὴὺ ἐπα ϑιιη 5 θθδη), ἔγιι6-ἸἜν 116 Πα οὗ Πρ, 
διηοῖα ὁ ἔπε εαυτέῃ. Βεϑίάε ΕἸθοῖγα᾽ 5 σαΐα 
Οἱ ἃ ἴαν-Ἰοοκίηρ ἕοννεὺ 1 σἐοοα ἴο νναΐςῃ. 

Απα τῆτγεε ὑσρε5 [-ΡΈ ἢ Ε]α οἵ νναῖ-θαπάς ῆτεεα: 

090 

040 

θ50 



002 

069 

οι 000 

001] 

004 

00 

005 

070 

080 

552 

ἹΚΕΤΙΔΕΣ 

τευχεσφόρον μὲν λαὸν ἐκτείνοντ᾽ ἄνω 
Ἰσμήνιον. πρὸς ὄχθον, ὡς μὲν ἣν λόγος, 
αὐτόν τ' ἄνακτα, παῖδα κλεινὸν Αἰγέως, 
καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ, δεξιὸν τεταγμένους 
κέρας, παλαιᾶς ἹΚεκροπίας τ᾽ οἰκήτορας, 
ἴσους ἀριθμόν: ἁρμάτων δ᾽ ὀχήματα 
αὐτόν τε Πάραλον ἐστολισμένον δορί: 
κρήνην παρ᾽ αὐτὴν "Ἄρεος" ἱππότην δ᾽ ὄχλον 
πρὸς κρασπέδοισι στρατοπέδου τεταγμένον. 
Κάδμου δὲ λαὸς ἧστο πρόσθε τειχέων, 
νεκροὺς ὄπισθεν θέμενος, ὧν ἔκειτ᾽ ἀγών. 
ἔνερθε σεμνῶν μνημάτων ᾿Αμφίονος." 
ἱππεῦσι δ᾽ ἱππῆς ἦσαν ἀνθωπλισμένοι 
τετραύροισί τ᾽ ἀντί᾽ ἅρμαθ᾽ ἅρμασιν. 
κῆρυξ δὲ Θησέως εἶπεν εἰς πάντας τάδε: 
σιγᾶτε, λαοί, σΐγω, Ἱζαδμείων στίχες, 
ἀκούσαθ'᾽: ἡμεῖς ἥκομεν νεκροὺς μέτα 
θάψαι θέλοντες, τὸν Πανελλήνων νόμον 
σῴζοντες, οὐδὲν δεόμενοι τεῖναι φόνον. 
κοὐδὲν Κρέων τοῖσδ᾽ ἀντεκήρυξεν λόγοις, 
ἀλλ᾽ ἧστ᾽ ἐφ᾽ ὅπλοις σῖγα. ποιμένες δ᾽ ὄχων 
τετραόρων κατῆρχον ἐντεῦθεν μάχης" 
πέραν δὲ διελάσαντες ἀλλήλων ὄχους, 
παραιβάτας ἔστησαν εἰς τάξιν δορός. 
χοὶ μὲν σιδήρῳ διεμάχονθ᾽, οἱ δ᾽ ἔστρεφον 
πώλους ἐς ἀλκὴν αὖθις ἐς παραιβάτας. 
ἰδὼν δὲ Φόρβας, ὃς μοναμπύκων ἄναξ 
ἣν τοῖς ̓ Βρεχθείδαισιν, ἁρμάτων ὄχλον, 
οἵ τ᾽ αὖ τὸ Κάδμου διεφύλασσον ἱ ἱππικόν, 
συνῆψαν ἀλκὴν κἀκράτουν ἡσσῶντό τε. 
λεύσσων δὲ ταῦτα κοὐ κλύων, ἐκεῖ γὰρ ἢ 

1 ΜΟΥ 5 ΓΘ- δ ηροηηθηῦ δἀορίθά. 



ΞΌΡΡΙΙΑΝΤΘΒ 

ΑΔ τηὰ1]-οδα Ποβὺ ἔαν- οι γο οϊησ ἀρ ἘΠ 6 5100 65 
[πἴοὸ {πὸ Ποῖρης ᾿ϑηθηΐδη, ἃ5 ΤΠ6  δα]α ; 
1 βὰν {Π6 Κιηρ᾽5 5617, Αθρϑιιβ᾽ σ]ουίοιιβ 50}, 
Απα Πἷ5 οννὴ νγαγ- θα πα, τη 5 16 α οὐ ἔπε τῖρῃς 
ΊΠ 411} {πὸ ΤῸ] Κ οἵ δογορϑ᾽ ἀποϊεπῇ ἰαπά, 
Εααὰ] θν ἴα]16. Απα 41} ἔπς θα 6 - οα 5 ἃ 
Απα ϑ'ϑαβθοαγτά Μϑῃ, ἀυγαν θα ψΊῈΠ 5ρθαγ5, γοτῈ ταηρσε 
Βν Αὐδϑ᾽ Γθαηΐαϊῃ ἢ ἃπα {πὸ οοι5 οὗ ποῦθε 600 
γεγο ἀγάννῃ οὖ οα {πε ἔτησας οὗ {πε Ποϑί. 
Βείογθ {πεῖν νυν }}5 νου 6 τη 4116 6 (δα μηι5᾽ [011 --- 
ΒΕ ηα τΠϑῖη ἰὰν ἐῃο56 σΟΥΡ565, οαπιβθ οὗ βἔσίξε---. 
Οἱ ἸΙενοὶς ᾿πραΐῃ Αὐτὴ ρῃ]οπ᾿ 5 ΠΑ] ον εα ἴοι)». 
50. ἀραϊηϑὺ ΠΟΥΒΘΠΊΘ ΡῈ ΠΟΡ 6 α Πούβοιηθη βἰοοί, 
Απαᾶ [Ὀυγ- γοΚοα οΠαγοῖβ σγοσα Ὀν οΠατοῖς πος. 
ΤΠδη Τ Ποβοιβ᾽ Πογα] ἃ οὐ θα ἴῃ 411] Πη6 5 ΘΑΓ5 : 
“ ΒΊΠΘΠ66, γε Ρθορὶα ἢ Ηᾳ8ῃ γε, τ ηῖκ5 οὗ (ὑδάτημς ! 
Ἠδάσγκεη---πνε οοιηθ θαΐ ἔῸγ {Π6 σουρϑοβ᾽ βᾶΚα, θ6τ0 
Τὸ θυγυ ὑπεῖη, απ Κααρ 8411 Ηε]]α5᾽ ᾿ἰὰνν 
Την]οϊαΐο ἢ ποὺ νοι] Ἰεησίμοη Ὀ]οοα 5Π64 οἱἱ.᾿ 

Βα τεξοη Ἰεὐ Πἰβ Πουα]α σε ποῦ, 
Βαΐῦ 5116 πη ἀπ 6 1. 5ῃ1614 ἀροάθ. Τηογοαὶ 
ΤῊ ἔουτ-Πουβθα οΠαυϊοί-Ἰογς θα σα ἐπε ἔγαν. 
Ομ, ἄονη ὑΠ6 θαΐ16-ἰ|ὰπὲ5 οὗ ἔοεβ ἔμεν ϑυννερῖ, 
δεῖ ἀοννῃ ὑπ δἰ" ΥΑΥΤΊΟΥΒ, 5ΡΘ ΔΙ Ορροβίηρ' 5ρΡ68 7, 
Απα, ψἘ1]6 {π686 βἴγσονε υ ἢ ΒΙΟΚουηρ 5ἴεε], ἔΠοβα 

γγΠΘο] Θὰ 
Του βίθθαβ ἀροαυΐ, ἴο «ἃ ὑῃεῖν Πσῃ τ ηρ- θη. 
ΤΠ θη ῬΠοΥΡαβ, οαρίαϊη οἵ {πε Ἐγε ἢ Π 6] ΠοΥβ6, 680 
Απα {πον νι Π8] ψ ῃοἢ 1εα ἐπε ΤΠ ΈΡαη τ θυ, 
Μαγυκίηρ {πΠ6 ἰασαα οὗ [πε Ὀαξι] 6 -σαγο, 
Ἰοννη σΠαΥσίηρ' οἸΔ5 64, πονν ἔτη ρ ἢ Ϊη σ᾽, ΤΟ] 64 Παοκ 

ΠΟΥ. 
ΤῊΐβ 5ὰνν 1, πα ποὺ Πεδαγὰ ; ἔου 1 νὰ ἔπεσα, 
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ΚΈΌΤΙΔΕΣ 

ἔνθ᾽ ἅρματ᾽ ἠγωνίζεθ᾽ οἵ μὲ ἐπεμβάται. 
τἀκεῖ παρόντα πολλὰ πήματ᾽ : οὐκ ἔχω 

τί πρῶτον εἴπω, πότερα τὴν ἐς οὐρανὸν 
κόνιν προσαντέλλουσαν, ὡς πολλὴ παρῆν, 
ἢ τοὺς ἄνω τε καὶ κάτω φορουμένους 
ἱμᾶσιν, αἵματός τε φοινίου ῥοάς, 
τῶν μὲν πιτνόντων, τῶν δέ, θραυσθέντων δίφρων, 
εἰς κρῶτα πρὸς γῆν ἐκκυβιστώντων βίᾳ 
πρὸς ἁρμάτων τ᾽ ἀγαῖσι λειπόντων βίον. 
νικῶντα δ᾽ ἵπποις ὡς ὑπείδετο στρατὸν 
Κρέων τὸν ἐνθένδ᾽, ἰτέαν λαβὼν χερὶ 
χωρεῖ, πρὶν ἐλθεῖν ξυμμάχοις δυσθυμίαν. 
καὶ συμπατάξαντες μέσον πάντα στρατὸν 
ἔκτεινον ἐκτείνοντο, καὶ παρηγγύων 
κελευσμὸν ἀλλήλοισι σὺν πολλῇ βοῇ" 
θεῖν᾽, ἀντέρειδε τοῖς ᾿!ρεχθείδαις δόρυ. 
καὶ μὴν τὰ Θησέως γ᾽ οὐκ ὄκνῳ διεφθάρη, 
ἀλλ᾽ ἵετ᾽ εὐθὺς λάμπρ᾽ ἀναρπάσας ὅπλα"! 
λόχος δ᾽ ὀδόντων ὄφεος ἐξηνδρωμένος 
δεινὸς παλαιστὴς ἣν: ἔκλινε γὰρ κέρας 
τὸ λαιὸν ἡμῶν' δεξιοῦ δ᾽ ἡσσώμενον 
φεύγει τὸ κείνων" ἣν δ᾽ ̓ ἀγὼν ἰσόρροπος. 
κἀν τῷδε. τὸν στρατηγὸν αἰνέσαι παρῆν" 
οὐ γὰρ τὸ νικῶν τοῦτ᾽ ἐκέρδαινεν μόνον, 
ἀλλ᾽ ὠχετ᾽ εἰς τὸ κάμνον οἰκείου στρατοῦ. 
ἔρρηξε δ᾽ αὐδήν, ὥσθ᾽ ὑπηχῆσαι χθόνα" 
ὦ παῖδες, εἰ μὴ σχήσετε στερρὸν δόρυ 
σπαρτῶν τόδ᾽ ἀνδρῶν, οἴχεται τὰ Παλλάδος. 
θάρσος δ᾽ ἐνῶρσε παντὶ ραναΐδων στρατῷ. 
αὐτός θ᾽ ὅπλισμα τοὐπιδαύριον λαβὼν 
δεινῆς κορύνης διαφέρων ἐσφενδόνα, 

1 ΜΌΓΓΑ 5 γ6- υγαπρθπιθηῦ δαορύθα. 

ΟΕ 



ΌΡΡΕΙΑΝΤΗΕ 

ΤΠ οΥΘ γθγο {Π6 σμαυϊοῖβ ἃπα ὉΠ|6 νυ υ ΤΟ 5 γάρ ]Θά.. 
ΟΥ̓ ὑπουϑαπα Πουγοῦβ ἔπε γθ, ν ΠΙ ἢ ἤχου ἴο {6}} 
Ι Κπον ποῖ---οὐ οἵ ἀπϑὺ ὑΠαῦ σασροα ἀπα φοαγοά 
ρννασᾷ πηΐο {πὸ ἤθάνθηβ, οἱοιι 5. οὴ. οἱοιάς,.--- 
Οἴτπθη, θγν ἰηρ]]ηρ ΓΘ Ιη5 5παῖοῃοα πΠῸμ {Π6 ολγ8, 
5] πηρ δα Πνναγα,-- -οὐὁ ΠῸ τη 6γ-ϑὑσγοασης οὔ σοτο,--- θ90 
Μϑδη ΤἈ}ΠΠπρ’ Πόσο, ἀπ ἔπ γ, ἃ5. οὐαϑ δα {ΠῸ σΠαγϊοῖϑ, 
ὙΠ νϊοϊεπος πυυ]εα Πεδά ἀοννηνναγς τὸ {Π6 δαγτ ἢ, 
Απά Ραϊξονθα οὖ οὗ 18 θν σΠαυϊοῦ 5 Π ἀγα 5. 

Βυῦ ὕγθομ, παν κίηρ πον οἷ ΠοῦβῈ ργανα] δα 
Οἱ οπο νυἱηρ, γάρ α Πἰβ ΘΟ ΚΙ ΟῚ ἴῃ Πϊς5 Πάπα, 
Απα νϑηνναγα ᾿ργ 556 6, Εὐ6 4ΠΠΠ165᾽ Πποαγὲς 5Πῃου ἃ [αϊηΐ. 
ΑἸΙ ἀονη {πε ᾿ἴἰπὸ5 {πὸ ἤροηΐ5 οἵ θα 16 οἰ ϑῃρα : 
Με 91δν.--- νΟΥ 6 9]α1η--ἃ ὑπ ποὺ οἵ νυ] ἃ τναγ-οῦος. 700 
ἤδηρ,, τοαγϑα, οὗ τηθ πη ΟΠ- ΟΠ υπρ Θὰ . ἢ ἢϊ5 ἔε]]ον.--- 
““ϑγηῖζο !". «““γῖνα ὑΠ6 Θρθασ ἀρσαϊηδὲ ΕΟ ΠΕιιθ᾽ 

50η5 ἢ 
Ης, ναὶ ἔπε πεαγτὲ οἵ Τ δϑειις ξαϊηϊθα ποῖ ! 
Οπ ἐΒαγῦσοα 6, τοβϑίησ Πρ 15 Ἠδυηΐηρ' 5}16]4. 
Βιυῖ {πὸ ποβῦ ψντουρσῃξ ἴο τηδη οἵ ἀτασοπ- οὶ ἢ 
γν»ὰβ ἃ οΥπὴ ὙΥ βίου : 8 οΚ 1 θονν δα οἷν νην 
Ἐὰν οὐ {πε δ; θαΐ, θν οἷν τρηΐ ΟΥ̓ ΌΟΥΠΟ, 
ΕἸδα {πεῖν : 50 ᾿Ἑδυλϊ: ὈἈ]απο α νὰ τΠῈ ἢρθτ. 

ΤΉδη αΤα οὐἱ' οαρίαϊη τ᾽ 61} ἀηα ννουβ Βρέ] ]ν ; 
Ηἰ5 ὑπατηρἢ οπ {πε τἱρηΐ βαΠΠοοα Πΐπῃ ποῦ, 
Βαυΐ Πε ἴο Πϊ5 Βαγαά-ργθϑϑθὰ Πα] ανγαν βρεα ξαϑί, 
Απα βεπΐ ἃ βῃαϊζευϊηρ 5σῃοαΐ, δασυΐῃ τδηρ' ἀρσαΐη, --8ΟἝ.͵. 710 
““Μν 50ῃ85, δχοδρῖ νὰ βίαν ὑπ βἔπ ΟΥ̓ ΞΡΘΑΥ 
ΟΥ̓ τμ6 Πθναροη-Ξ 666, νοι ῬΑ]]α5᾽ οδτιβα 15 Ἰοϑὲ "ἢ 
50. {πγ}}16 6 ψ Π ἢ σοῦτασα 4}} ἢΐ5 Οὐαηδία Ποϑβε. 
Ημι561} ὑπαὶ ΕρΙ δ πασίαη ὑγεαροη βεἰΖεά, 
ΤῊΘ ἔδαγ ἢ] τηδοθ, ἃ πα 5] 1 ον 56. ϑυνιηνρ ἰδ τουη, 
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ΙΚΕΤΙΔΕΣ 

ὁμοῦ τραχήλους κἀπικείμενον κάρα 
κυνέας θερίζων κἀποκαυλίξων ξύλῳ. 
μόλις δέ πως ἔτρεψεν εἰς φυγὴν πόδα. 
ἐγὼ δ᾽ ἀνηλάλαξα κἀνωρχησάμην 

κἄκρουσα χεῖρας. οἱ δ᾽ ἔτεινον εἰς πύλας. 
βοὴ δὲ καὶ κωκυτὸς ἣν ἀνὰ πτόλιν 
νέων, γερόντων, ἱερά τ᾽ ἐξεπίμπλασαν 
φόβῳ. παρὸν δὲ τειχέων εἴσω μολεῖν, 
Θησεὺς ἐπέσχεν" οὐ γὰρ ὡς πέρσων πόλιν 
μολεῖν ἔφασκεν, ἀλλ᾽ ἀπαιτήσων νεκρούς. 
τοιόνδε τοι στρατηγὸν αἱρεῖσθαι χρεών, 
ὃς ἔν τε τοῖς δεινοῖσίν ἐστιν ἄλκιμος 

- Ἂν Νὰ ᾿ ,ὔ Ων , ον 

μισεῖ θ᾽ ὑβριστὴν λαόν, ὃς πράσσων καλως 

εἰς ἄκρα βῆναι κλιμάκων ἐνήλατα 
ζητῶν ἀπώλεσ᾽ ὄλβον ᾧ χρῆσθαι παρῆν. 

ΧΟΡΟΣ 
»“ Υ͂ 9. ἢν ξ , }] “ 9. ὧν Ἷ, 

νῦν τήνδ᾽ ἄελπτον ἡμέραν ἰδοῦσ᾽ ἐγὼ 

θεοὺς νομίζω, καὶ δοκῶ τῆς συμφορᾶς 
ἔχειν ἔλασσον, τῶνδε τισάντων δίκην. 

ΑΔΡΑΣΤΟΣ 
“" “ ,ὔ [ ᾿ , Ἁ 

ὦ Ζεῦ, τί δῆτα τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς 
φρονεῖν λέγουσι; σοῦ γὰρ ἐξηρτήμεθα 
δρῶμέν τε τοιαῦθ᾽ ἃν σὺ τυγχάνῃς θέλων. 
ἡμῖν γὰρ ἣν τό τ᾽ Λργος οὐχ ὑποστατόν, 
αὐτοί τε πολλοὶ καὶ νέοι βραχίοσιν" 
ΤᾺ , Χ ᾳ ,᾿ Ἐτεοκλέους δὲ σύμβασιν ποιουμένου, 
μέτρια θέλοντος, οὐκ ἐχρήξομεν λαβεῖν, 
κἄπειτ᾽ ἀπωλόμεσθ᾽ ὁ δ᾽ αὖ τότ᾽ εὐτυχής, 
λαβὼν πένης ὡς ἀρτίπλουτα χρήματα, 
ὕβριζ᾽, ὑβρίζων τ᾽ αὖθις ἀνταπώλετο 
Κάδμου κακόφρων λαός. ὦ καιροῦ πέρα 1 

1 Μυνγαν 5 ὑγαηβροβιῦϊοη οὗ κεν. βρ. ἃπα κ. περ. δαορίαβά. 
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ΞΌΡΡΠΙΑΝΤΘ 

Πονη-τποννίηρ ἃ οἸδαη-Ἰορρίηρ ν 10} ΠΪ5. οἱὰ 
ΠΑἾΙΙΚΕ {πεῖν πθοκ ἀπ Πδαᾶϑ ἴῃ Πα] μηθῖβ οαβθα : 
Απα βοῦγος εν ἔπθη ὕποβα πα θθοτη δεῖ υνου]Ἱὰ ἤν. 
Απα 1, ἴον ον 1 5ῃοιϊεά, νϑὰ, 1 ἀαποεα, 
Απᾶ οἰαρρεά μἷπο μαμά5. Ο 5ἰγαϊηθα ὑμον ἴο Π6 

βαΐα8. 720 
ΤΠ θη τ ηρ᾽ ἃ ΟΥὟ ἃπα ννἈΠ]ηρ; Τῃγοῦρη {πε ἴον 
Οὗ γοιηρ' ἀπα ο]4 : {π6 μᾶηΐϊο-β Κεη ἘΠπγοηροα 
ΤῊΣ ἔαποο. Βαΐ, πουρἢ πε νγὰν ψἹ ϊη ἰὰν ἜΣ 
Τ Πότε ΤΠ Θβεαβ οἰαγοά :- “ Νοΐ ἴο ἀεδβίσου ἔπε ἴον 
δὴ 1,᾿ 5ρᾶκΚα πε, “θαΐ ἴο τϑοϊαῖτη ἔπε ἀ6δα.᾽ 
ΜῈ] πϊσηδ θη οποοβα 5860 ἢ} Ρας.]6- ΟΠ] 5 ἐ}]15, 
ὙΠΟ ἰ5 ἴῃ ΡῈ 1.15 τηϊαβ ἃ ἴον οὗ βἰγεηρίῃ, , 
Βαυὲ Παῖθϑ {Π6 βοουύῃϑυϑ γγ πο, ἴῃ ἔογξα με 5. ΠΟΙ 
ϑεοκίηρ ἴο τηουπῦ πα ἰδ ἀογ᾽5 Τορηηοβὺ τουηά, 
εὖ 5110 πε Ὀ]155 ὑπαῦ ἴὰν στη ὑΠ6ῖν Παηά5, 790 

σΗΘΕῦβ 
Νον [, Ὀεμοϊάϊηρ ὑΠ15 ἀπῃοραα-ἴον ἀἂν, 
Κυον ὑπαὶ οὐδ ᾿νε, ἀπά ἔξεὶ τὴν Ἰἰοδα οὗ 1] 
ΤΑΡΉ του, ποθ ὑπ 656 μάνα ραϊα {πῸ ρεμαϊίν. 

ΑΠΒΑΒΤῸΒ 
Ζειβ, νυ εγεΐοσα (ὁ {πδν βὰν ὑπαῦ νυ γεϊομεϑα τηδῃ 
[5 ννῖβε Σ ΕῸΓ ἰο, ννγε παηρ προη ἴῃν οκιγίβ, 

ΠΑΠπα {δαδὖ νε 60, ἰὖ 5. θαΐ 45 ποι νυ 1]. 
γε ἀξεπηδα θεϑΐοσε οὐσ ΑΥΡῸΚ ΠῸΠ6 τηἱρΐ σἰαπά, 
Ουγβεῖνεβ, ἃ σοιηΐ 6855 Ποβὺ οὗ ᾿πϑῦν ΔΥΤΩΒ ; 
Απά, ψ ἤδη Εζεοοϊεβ ρτοῆεγεα τεστηβ οἵ ρϑᾶοε, 
δὶ ννὰ8 Π15 οἴευ, γεῦ νὰ νου] ποὺ ἤθδγ : 740 
50 ψΈ͵Ὲ ὑπάοπμθ. Νόονν, ργοβρευίηρ ἴῃ Πα ῖν ἔ1Ὴ, 
[λκὲ Ρερραγ-ισῃΐ ἢ βαααδη-σοϊζθη νυ ΘΆ] ΤΠ, 
νγδπΐοῃ ἴμεν νναχϑά, ἃπα ρευϑῃδα ἴῃ ὑπεῖτ' μυῖα 
Οδαμθ᾽ τδα-οαγίεα θοη5. Οὐ [ΟΠ 5ἢ τηθὴ 

5.5. 
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ΙΚΈΤΙΔΕΣ 

᾿ , ᾽ Σ 3 ᾿ α 
τὸ τόξον ἐντείνοντες, ὦ κενοὶ βροτῶν, 

Ν Ἢ Ἂ , , 

καὶ πρὸς δίκης γε πολλὰ πάσχοντες κακά, 
ἥ ΄ φίλοις μὲν οὐ πείθεσθε, τοῖς δὲ πράγμασι: 
, » 7 Ν , κ 

πόλεις τ᾽, ἔχουσαι διὰ λόγου κάμψαι κακά, 
γ - ΕῚ , Ν " ἀ 

φόνῳ καθαιρεῖσθ᾽, οὐ λόγῳ, τὰ πράγματα. 
Ἂς Υ͂ “ “ “ 

ἀτὰρ τί ταῦτα; κεῖνο βούλομαι μαθεῖν, 
ΝᾺ 7, 53 "“ὕ 3. ΡΠ τ ν 

πῶς ἐξεσώθης: εἴτα τἀλλ᾿ ἐρήσομαι. 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
2 Ν Ν , Ρ] 7 7 

ἐπεὶ ταρωγμὸς πόλιν ἐκίνησεν δορί, 
“ Φ ᾿] “ ΄ 

πύλας διῆλθον, ἧπερ εἰσῇει στρατός. 

4 ΑΔΡΑΣΤΟΣ 

ὧν δ᾽ εἵνεχ᾽ ἁγὼν ἣν, νεκροὺς κομίζετε; 
ΑΓΓΈΛΟΣ 

“ “ “ 3. Ὁ ᾿ς , 

ὅσοι γε κλεινοῖς ἕπτ᾽ ἐφέστασαν λόχοις. 
ΑΔΡΑΣΤΟΣ 

πῶς φής; ὁ δ᾽ ἄλλος ποῦ κεκμηκότων ὄχλος; 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
Ἵ Ν “ -“ 

τάφῳ δέδονται πρὸς Κιθαιρῶνος πτυχαῖς. 
ΑΔΡΑΞΣΤΟΣ 

- ᾿ ͵ 3. 7 

τοὐκεῖθεν ἢ τοὐνθένδε; τίς δ᾽ ἔθαψέ νιν; 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
Θησεύς, σκιώδης ἔνθ᾽ ᾿λευθερὶς πέτρα. 

ΑΔΡΑΣΤΟΣ 
οὺς δ᾽ οὐκ ἔθαψε ποῦ νεκροὺς ἥκεις λιπὼν; 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
᾽ “ " ᾿ ἘΣ τ ΩΝ 
ἐγγύς: πέλας γὰρ πᾶν ὅ τι σπουδάξεται. 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
δ" [ο [3 “ ἢ που πικρῶς νιν θέραπες ἦγον ἐκ φόνου; 



“νυ: 

ΞΌΡΡΙΓΑΝΤΒ 

ὙΥΠὸ εἰναι ὑπὸ θοὸν Ρεγοπα πὸ τὰν κι, πα 58 0 
ΜάοΝ Παγτη αὖ ᾿πϑυ 1 θ᾽ πάπα, πᾷ νἱθ]α αὐ Ἰα8ὲ 
Νοῖ ἴο {πἸθη 5᾽ τπθαϊαίίοη, θα οἴου αοῖς ! 
Ο ΤΟ] 15} οἴαϊοβ, ν ΠΊ ἢ τϊσῦ Ὀγ μάγον ἐπα 
"οι 5, νεῖ ἀθοίάθ ἔπθῖι ἴῃ ἔπθ πε] οἵ Η]οοά ! 
γε ννηογοίογο {{Π|5 ἢ- - -ἔη ψουἹα 1 Κπον οἵ {πὲ ὸ 70 
Ηονν {ποιῖῖ αἰά σι ̓ βοαρε ; {π π᾿ ΨΥ 1} 1 ἀϑὶς {πὸ τοδί. 

ΜΕΞΒΕΝΟΘΈΗ 
νη θα ὑπ} ̓ 5 θα τ} 6- Θαυτ μα πα κα 5Π00 Κ {ΠῸ6 ἴοννη, 
ΤὨγοῸρΡἢ ὑπαὺ σαΐε 5] ρὺ  νΠθσὲ {πὶ Πποβὺ ρουγαα ἴῃ. 

ΑΠΗΑΒΤῸΒ 

Απὰ {πὰ ἀθδα Ὀυΐηρ γε, οαπβα οὗ 4}1} {Π6 βἰσξε ἢ 

ΜΕΒΒΕΝΘΕΗ 

ἔνθ 4}} νυ ῖοἢ οαρζαϊηθα ἴΠο56 βενεπ θδ η6}5 γΟ ΠΟΥ ΠΘΩ͂, 

ΑΡΗΑΒΤῸΒ 
Ηδ !---ἰᾷ ἐπ τεϑὺ ψ ῃῖο ἢ ρευϑῃθα, ννῆογε 6 ὑπὸν ἢ 

ΜΕΒΒΕΝΘΈΗ 
αἰὰ ἴῃ ἐπα ἴομ)», ματα ὃν ΟΠ υοπ᾽ 5 [0]. 

ΑΡΗΑΒΤῸΒ 
Οη ἐπαΐ οἷ46, οὐ οἡ {Π||5}}1- ὙΠῸ θυγδα ἔμϑτὴ ἢ 

ΜΕΞΒΒΕΝΘΕΝ 
ΤΠ βειβ, νγῇθσα παηρθ Ε]Θα ποτα δ᾽ 5 5Βῃ ον ΤΌΟΚ. 

ΑΠΗΑΒΤῸΒ 
ὙΠ εσε 1οὐτεϑδὺ ποι ἔποβε νἤομ ἢ6 Ὀυν θα ποῖ ἢ τοῦ 

ΜΕΞΒΕΝΘΈΗ 
Αἴ Πᾶπάᾶ : ἴὉΓ δαυποϑὺ μαβῖε Ὀγίησο 41} ΓΠτηοθ ΠΘΔΆΓ. 

ΑΠΒΑΒΤῸΘ 
ΜΠ Ἰοδτῃϊηρ,, 5ασαῖν, {ἢ γ}}5 ἴθ ὰρ {πε 5] αἴῃη. 

1 2,6. Οῃ ὑμ6 ΤΏΘΡαη οὐ π6 Αἰϊο 5146 οἵ ὕπ6 τᾶηρθ : Π6 
τοιη5 νοι] Ὀ6 ἴῃ [Π6 Ῥοβββθββίοῃ οὗ ὕΠ6 ρθορὶβθ ἴῃ νγῇοββ ἰαπά 
ὕπθυ ψοσθ. ἘἸθαύπΠουαθ γα ἴῃ Αἰ]οᾶ. 
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ΚΕ ΤΙΔΕῈΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
2 Ν 2 7 “-“ “ Ἃ ῇ οὐδεὶς ἐπέστη τῷδε δοῦλος ὧν πόνῳ. 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
π᾿ δι με τηγρενε πὲ ἰερυβοξείνε ὅτις 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
΄ Μ, 2 ΄“ 1 3, ΄ ψ, φαίης ἄν, εἰ παρῆσθ᾽ ὅτ᾽ ἠγάπα νεκρούς. 

ΑΔΡΑΣΤΟΣ 
», » Ν “ 77 ͵,ὕ 

ἐνίψεν αὐτὸς τῶν ταλαιπώρων σφαγάς; 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
», 7 ᾿] ᾽ Ν ) 4 ΄, 

κἄστρωσέ γ᾽ εὐνὰς κἀκάλυψε σώματα. 
ΑΔΡΑΣΤΟΣ 

Ἅ 5 » 

δεινὸν μὲν οὖν βάσταγμα κἀσχύνην ἔχον. 
ΑΓΓΈΛΟΣ 

ἣ ᾿ Ν " τί δ᾽ αἰσχρὸν ἀνθρώποισι τἀλλήλων κακά; 
ΑΔΡΑΣΤΟΣ 

οἴμοι: πόσῳ σφιν συνθανεῖν ἂν ἤθελον. 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
» 3. 5» ἀ “- [ Φ,., ὔ 4 

ἄκραντ᾽ ὀδύρει ταῖσδέ τ᾽ ἐξάγεις δάκρυ. 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
δοκῶ μέν, αὐταί γ᾽ εἰσὶν αἱ διδάσκαλοι. 
ἀλλ᾽ εἶεν: αἴρω χεῖρ᾽ ἀπαντήσας νεκροῖς 
“Αἰδου τε μολπὰς ἐκχέω δακρυρρόους, 
φίλους προσωυδῶν, ὧν λελειμμένος τάλας 
ἔρημα κλαίω" τοῦτο γὰρ μόνον βροτοῖς 

» Μ Ρ] ΄ , 3 εἷ ““ 

οὐκ ἔστι τἀνάλωμ᾽ ἀναλωθὲν λαβεῖν, 
ψυχὴν βροτείαν: χρημάτων δ᾽ εἰσὶν πόροι. 

ΧΟΡΟΣ 
Ν Ν 5 Ἁ, Ν “ : 

τὰ μὲν εὖ, τὰ δὲ δυστυχῆ; στρ. α 
πόλει μὲν εὐδοξία 

780 καὶ στρατηλάταις δορὸς 
διπλάζεται τιμά' 

πόθο 

"τ -τ -. 



πΕ . Ρ. νὰ ΥΥΨΨΟΡσΥῪ 

Ἐν ν΄ ΨΩ 

ΞῸΣ ΦΨΨ ΨΥ ΝΜ ΎΎΥΜΝΜῺΩΑ 

ΠΡ ΎΎΝ  Ύ ει. 

ΞΌΡΡΕΙΑΝΤΘ 

ΜΕΞΒΕΝΟΘΈΗΝ 
ΝΟΥΕΙ ἃ 5ανα βεῖ παπα ἀπἴο {πε 101}. 

ΑΠΗΑΒΤῸΒ 
[Ηον ἢ---αἴά {πὸ λίπ ἐπάπισε {Π15, οὔ ἷς ἰονε ] 

ΜΕΞΒΕΝΘΈΗ 
Βίαδεξ ποὺ θὰ 56 6 ἢΐ5 τηϊπἰϑῖνν οἵ ἰόν ! 

ΑΠΗΑΒΤῸΒ 
ΗΠ  ν5}66, ΠΙτη56 1}, {Π 6 ροοΥ νου ἢ 9᾽ 5] απ  του-οἴαϊηθ! 

ΜΕΒΒΕΝΘΕΗ 
Απά βργϑδαᾶ {πὸ θ᾽οῦβ, ἀπ νεῖ] δα ἐπε θοά 65 οἷἘΥ. 

ΑΠΗΛΒΤΟΒ 
Απ ἃν τὰ] αγ θη ννὰβ 1{, ἔγαπσῃ νΠ ἢ 5 ἤατης ! 

ΜΕΒΒΕΝΘΈΗ 
Ναὰν, θαΐ νυνῆαῦὺ 5ῆδπηθ ἴο Ἰ6 ἃγ8 Ὀγεῦῃγθη᾿ 5 1115} 

ΑΠΗΑΒΤῸΒ 
ΑἮἢ τη6, ἔλι' Πονοσ πε 1 αἀϊδα τυ ὑπϑιῃ ! 

ΜΕΞΒΕΝΘΈΗ ' 
Βοοῦ!θββ ἢν του ΓΪ σ᾽, ΞΕἸσυϊησ {Π 656 ἴο ἔθαγ5. ττὸ 

ΑΠΒΑΒΤΟΒ 
τον ὑπουηβοῖνεβ {Π15 τηοπγηϊησ- οσα μᾶνα ἔδασῃΐ. 
ἘποΙΡΉ : 1 ταΐβα τηΐπθ Βαμα ἴο στοεῖ [πὸ ἀεδά, 
Απα μοι ουὖ βοηρβ οἵ ἀδαίῃ νυν ΠΗ ϑἰγθδτηΐ η Ἔν 65, 
ΗδΙΠππηρσ οὐἱ' Ιονεά, θετε οἵ νυ ἤοτη -- Δἢ τὴς ἰ χε 
Βου]οτ 1 ΜΕ ῸΡ : ἴον π6Ὸ ὁπε 1οβ85 15. {15 
ΤΗδῦ πόνο ὺ τηοσίδ] τη κεῖ σοοα ἀραίῃ.-- 
ΤῊΘ πὶ οἵ τηδη, ἐπουρ ἢ γϑα! ἢ τᾶν θὲ γα - ΟΠ. 

ΓΗΟΕῦΒ 
(ϑὲν. 1) 

ἼΠΕΙΕ 15 1ου, ὕπεσα 15 βούτονν [15 ἀδνὺ ; [ὉΥ ΟἿ ἴον 
Ηδῖῃ ἃ σαυ]απα οὗ ρσῇουν ; 

ΩΣ ὑΠ6 οἤϊοῖς οἵ {πε βρεαγ-Πποβί, ἴο, ὑννοῦο!α σαπονη. 780 
Μακοίῃ βρι δπα!ϊα ὑμεῖν βίοσυ. 

σόι 
ΝΟΙ,. ΠΙ. οΟο 



ΙΚΈΤΙΔΕΣ 

2 Ν ΝΥ ,ὔ ᾽ν ᾽ “ 7 

ἐμοὶ δὲ παίδων μὲν εἰσιδεῖν μέλη 
, Ν ἜΣ 3 Μ Μ πικρόν, καλὸν θέαμα δ᾽, εἴπερ ὄψομαι 
, , 

τὰν ἄελπτον ἁμέραν, 
» “- ΄ ΄ 7 

ἰδοῦσα πάντων μέγιστον ἄλγος. 

ἄγαμόν μ᾽ ἔτι δεῦρ᾽ ἀεὶ ἀντ. α΄ 
χρόνος παλαιὸς πατὴρ 
ὠφελ᾽ ἁμερᾶν κτίσαι. 

,ὔ Ψ ΓΚ ΄ 

τί γάρ μ᾽ ἔδει παίδων; 
Ξ ᾿Α ᾿Ὶ Ἧ " Ἅ “ 

790 τί μὲν γὰρ ἤλπιζον ἂν πεπονθέναι 
) 

πάθος περισσόν, εἰ γάμων ἀπεζύγην; 
νῦν δ᾽ ὁρῶ σαφέστατον 
κακόν, τέκνων φιλτάτων στερεῖσθαι. 

Ν ἀλλὰ τάδ᾽ ἤδη σώματα λεύσσω 
“ δ 7 7 , 

τῶν οἰχομένων παίδων: μελέα 
- ΕΥ̓ » » “ Ζ 

πῶς ἂν ὀλοίμην σὺν τοῖσδε τέκνοις 
Ν ὍΣ ΤῸ - 

κοινὸν ἐς “Αἰδην καταβᾶσα; 

' ΑΔΡΑΣΤΟΣ 
στεναγμόν, ὦ ματέρες, ΚΙ ΔΝ ἢ 
τῶν κατὰ χθονὸς νεκρῶν 

800 ἀύσατ᾽ ἀπύσατ᾽ ἀντίφων᾽ ἐμῶν 
στεναγμάτων κλύουσαι. 

ΧΟΡΟΣ 
ὦ παῖδες, ὦ ὦ πικρὸν φίλων β 
προσηγόρημα ματέρων, β 
προσαυδῶ σε τὸν θανόντα. 

ΑΔΡΑΣΤΟῸΣ 

ΧΟΡΟΣ 
τῶν γ᾽ ἐμῶν κακῶν ἐγώ. 

562 



δὼ 2 

ΞΌΡΡΙΠΑΝΤΘ 

Βιυΐὺ ἴο 566 ΠΥ 50η8᾽ [Ππ}085 "-- οἱσῃν ΠΟΙ ΤῸΣ τη6, 
Υεῖ ρῥγουά, ἴον ὑπὸ ἀἂν ὑπαὶ 1 Ππορεά ποῖ ἴο 566 

Ηδῖῃ τρτίβϑυι θοίοσο τη, 
γῆ. Πᾶνε 566 θαυ 5 σ' Πα ϑ 1650 γἴβουν. 

(Δπι. 1) 
ΑἩ {παῦ ΤΊπγ6 {πὸ [αΐπ ον, {Π6 ἀποίεπὶ οἵ ἄγ, 

Ηδὰ Ρῦ οαπδεα τὲ πητηδτυ δα 
Τὸ ἀθῖάε ! να5 1 ψ ΒΟ] Ϊν ἴῃ νὴ] οα5Ὲ 

Ὑγ 8116 ἢ] 1685 1 ταυτεα ἢ 
Ἧε8α, ψν παῦ ἀδγκ θοαϊηρς οἵ ἀῃρι 5 ὈγΌΚα 
Μνυ ρβϑᾶςθ, θη 1 ὑπουρῆς ἴο τίμα Ἰονεβ γοκε 9 

Βαυΐ οἵ ἀφξαν ςοὴ5 Παυτὶ θα 
Νονν 566 1 τηΐπθ ΠοΟΙη6, ΠΟ νἰβϑίοποα 501ῸΚΘ6. 

ΑἸ, γοπάᾶθυ 1 566 {πε ἔοστηβ ἄγαν πὶρἢ 
Οἵ οὖσ ρευϑηῃδα ἐμ] άσϑη ; αἷδϑ ! 

Ο Ραυΐ νψὩ {πΠ686 τὴν Ρεϊονὲα ἴο αἶα, 
{πἴο υπίοη ἰῃ Ηδα65 ἴο ρΡᾶ85! 

ποῦ ὙμΈβεῦβ, ητθ Δ ποπίαπ δοίαϊοτς τιαγοίῖη ἴπ 
Ῥτγοοοϑϑίον γυϊἐδ οογρ565 οἡ δῖεγσ. 

ΑΡΒΑΒΤῸΒ 
Μοΐμοῖβ, τἱηρ ουὐ ΠΕ τηοὰ ἢ (δέν. 2) 
ΕοΥ ἀθὰγ ἀθδᾶ ᾿᾽πεαΐῃ ἴῃς στοιυπᾶ ; 

Εοῃο τὴν οὐγίηρ ψΊ 1 δοοογαάδηΐ σγΤΌΔῃ 
ΟΥ̓ πηουχη]- νν]]Π]ηρ Ξου Πα. 

ΠΗΟΘΕῦΒ 
Ο ἀδδά 9οη "----οἰτΐευ ψοσὰ 
ΕῸΣ τηοΐῃουβ᾽ ΠΡ5 ἴο Κπον ! 

Τ ον οἡ {Π66, ἴῃ εαγ8 ὑΠπαὲ ἢανε ποῦ Πεατὰ: 
Αἢ ἔργ τὴν νος! 
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ΙΚΕΤΙΔῈΣ 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
αἰαῖ. 

ΧΟΡΟΣ 

ΑΔΡΑΣΤΟΣ 
2 7 » 

ἐπάθομεν ὦ --- 
ΧΟΡΟΣ 

Ν 7 εὰ μον ἴω 

τὰ κύντατ ἄλγη κακῶν. 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
ὦ πόλις ᾿Αργεία, τὸν ἐμὸν πότμον οὐκ ἐὐύροτο, 

ΧΟΡΟΣ 
ὁρῶσιν ἐμὲ τὴν 
τάλαιναν, τέκνων ἄπαιδα. 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
7 “ ᾿,; ᾽ , 

προσάγετε τῶν δυσπότμων : ἀντ. β 
σώμαθ᾽ αἱματοσταγῆ, 

, » », 2 Φλδιϑ .Ὁ ᾿ ᾿Ὶ , 

σφαγέντας οὐκ ἄξι᾽ οὐδ᾽ ὑπ᾽ ἀξίων, 
ἐν οἷς ἀγὼν ἐκράνθη. 

ΧΟΡΟΣ 
δόθ᾽, ὡς περιπτυχαῖσι δὴ ̓ 
χέρας προσαρμόσασ᾽ ἐμοῖς 
ἐν ἀγκῶσι τέκνα θῶμαι. 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
ἔχεις ἔχεις. 

ΧΟΡΟΣ 
πημάτων γ᾽ ἅλις βάρος. 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
αἰαῖ. 

ΧΟΡΟΣ 
“- “, μῚ ᾽ ΄ 

τοῖς τεκοῦσι δ᾽ οὐ λέγεις ; 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
ἀίετέ μου. 



ΒΌΡΡΙΙΑΝΊΤΒ 

ΑΡΗΛΒΤΟΒ 
ΝΥ ε κυθετγοα.--- 

ΘΗΟΗ 5 
Πεερεϑῦ Δηρι 5} ! 

ΑΡΗΑΒΤΙΒ 
ΑἩ, ἔαϊν ἴον 

ΟΥ̓ Αὐροϑ, 566 τὴν ἴαϊε ! 
ΟΗΟΗΒ 

Ο γεδᾶ, ἸΡΟῚ ΟΠ" 5ΟΥΤΟν5 5616 ΙΘΟΚ5 ον, 
Τῆς ΟὨΠ641655 ἀθϑοίαΐε ! 810 

ΑΡΒΑΒΤΙΒ 
Βηΐπρ' ὑπ θ μι, {Π6 Ὀ]οοα-θαβργεπὶ (4η|. 3) 
Ἑοτγτη5 οἵ ὑπὸ ον ]]- οἰ αυτά, 

ὙΠ θη ἴο υητὶσῃίεοιυϑβ ἴοοϑ ΠῸ6 νἱοΐοτν νυ θηΐ, 
ΘΑ, 8Πη ππτηδοϑῖ τεννασα ! 

ΘΗΟΘΕῦΒ 
Οῖνε ἔπει, ὑπαὺ 1 τᾶν οαϑὺ 
Μίπὸ ἀστὴβ τοὺῦπηα ἔπε56, δηα [{]], 

πὶ ἀδαῦ μ᾿ 5 5166} οἰαβρεά, τὴν ὉΒη] τοι. 

ΑΡΗΑΒΤΟΒ 
ΤῊῖϊ5 που Παβί. 

ΓΗΟΕΓΒ 
αὐ οῖϑβ σαρ 15 [Ὁ}}! 

ἈΠΕ ΑΒΤΙΒ 
νγοε! 

ΘΗ 5 
Εον ὑπ6 56 τηοΐμευϑ νγα]]} ! 

ΑΠΗΑΒΤΟΒ 
Ηδφαῦ πη ! 

5ός 



1ΚΌΤΙΔΕΣ 

ΧΟΡΟΣ 

820 στένεις ἐπ᾽ ἀμφοῖν ἄχη. 

ΑΔΡΑΣΤΟΣ 
» 7 » 7 - , 

εἴθε με Καδμείων ενᾶαρον στυχες εν κονιαισιν. 

ΧΟΡΟΣ 
ἐμὸν δὲ μήποτ᾽ ἐξύγη 
δέμας γ᾽ ἐς ἀνδρὸς εὐνάν. 

ΑΔΡΑΣΤΟΣ 
ἴδετε κακῶν πέλαγος, ὦ 
ματέρες τάλαιναι τέκνων. 

ΧΟΡΟΣ 

κατὰ μὲν ὄνυξιν ἠλοκίσ μεθ᾽, ἀμφὶ δὲ 
σποδὸν κάρα κεχύμεθα. 

ΑΔΡΑΣΤΟΣ 
5. Ψ 7 

ἰὼ ἰώ μοί μοι: 
, 7 “- ο 

κατά με πέδον γᾶς ἕλοι, 
8590 διὰ δὲ θύελλα σπάσαι, 

πυρός τε φλογμὸς ὁ Διὸς ἐν κάρᾳ πέσοι. 

ΧΟΡΟΣ 
πικροὺς ἐσεῖδες γάμους, 
πικρὰν δὲ Φοίβου φάτιν" 
» , -Σ "- 7 ᾽ , 

ἔρημά σ᾽ ἁ πολύστονος Οἰδιπόδα 
δώματα λιποῦσ᾽ ἦλθ᾽ ᾿Ερινύς. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
, Ψ 5» “ ἣ' 5 5» 7 “Ὁ 

μελλων σ' ἐρώταν᾽ ἡνιὰς ἐξήντλεις στρατῷ 

γόους, ἀφήσω" τοὺς ἐκεῖ μὲν ἐκλιπὼν 
840 εἴασα μύθους, νῦν δ᾽ 'Λδραστον ἱ ἱστορῶ' 

πόθεν ποθ᾽ οἵδε διαπρεπεῖς εὐψυχίᾳ 
θνητῶν ἔφυσαν ; » εἰπέ η΄, ὡς σοφώτερος, 

νέοισιν ἀστῶν τῶνδ᾽" ἐπιστήμων γὰρ εἶ. 

566 



ΞΌΡΡΙΙΑΝΤΘ 

ΠΟΥ ΤΟΝ 
Τὴν ποᾶπ 

ΕῸΓ τι5, ἴον {Π 66, 15. 5ρεᾶ, 820 

᾿ ΔΡΗΛΒΤῦΒ 
ΟἿ Ππεᾶ {πε ἔοε 5]αἴη τη ! 

σΗΟΗῦΒ 
ΟΥ ἴο αν Κῆόονῃ 

Νενεῦ ἃ Πυβθαπα 5 Ρεα ! 

ΑΡΕΛΒΤΙΒ 
ΔΠ τποΐῃου !-- ἀἢ, ἀδδα οἢ1|4 ! 
Ι,ο, νν»ῆδῦ «ἃ ἐγτόι}]6- 8568 ! 

ΟΠΗΟΗῦΒ 
Οὐ οἤθ εκ ἀΥ6 Γγτονν-ϑοαγτοα, ἀπ οὐν ψϊΐε Πεδάᾶς 

ΑΥ̓͂ τηϑυγϑα 

ΔΊ ἀ5Π65 411 46 Η]εα. 

ΑΡΒΑΒΤῸΒ 
οΘ᾽ 5 τη6.8 νγοϑ ἴ5 τὴη6 ! 
αν [ῸΓ τὴν στάνθ, δαυγξῃ᾽ 5 ἤοου ! 
σι ουτη- ]αβῦ, ἢ μίθοθϑ θγεδκ ! 830 

Ο {παῖ οἱ πυηα ἢθδα ἀδϑῃδα {πε ἤδλιης οἵ Ζεις ἄοννη 
Πα 5Πεα ! 

ΓΗΟΗῦβ 
Επίη ὑποβα Ὀυ]4]ς θοτὰ : 
Τὴν ταϊη ῬΠΟΘΡι5 5ΡάΚο. 

ΤῊΘ οὐτ86 οὗ Οεαϊΐριι5, Ἰ εἰσίῃ ἔγαπσῃξ, 
ΟΠΠ]α]655 παῖ ες Πϊς Ποῖιβθ, ἀπα ἔπδα Παῖῃ βοιρΐ. 

ΤΗΕΒΕῦΒ (0 ἰσακίον οΓ ΠΗ ΟΕ 5) 
ΤἼηδα Πα 1 «βΚεά, Ραΐ, ἔογ ἴῃ ν τποὰυτηΐηρ Ρουτοα 
ον ἴο {πΠῸ Ποβῦ, γεΐγαϊη, ἃ πα τὴν τεαιιθϑὲ 
1 {πΠδὲ ἔουρο, ἂμ δ58κ Αὐγαϑίιβ πον :-- 840 
Οἵ ν»ῆδῦ τᾶσδε βρύδηρ ἔπεα οἢϊεῖς, αθονα 411} τη ἢ 
ὙΥΒΙΟἢ 5Ποπ6 ἴῃ νάϊοι ἢ ΤῸ τὴν γοὰηρσ ΑἸΠΕΗΪΔ 15 
ΤΕ], οὗ τῃν {ᾺΠ]ῸῚ ἡ Ἰβάομ ; ἴον ποι Κηονν  βύ. 
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ον ζι Φ 

800 

870 

ΤΚΌΤΙΔῈΣ 

5 ἴ Ν 31," πε 7, 3» δον Α “φ 

εἶδες γὰρ αὐτῶν κρείσσον᾽ ἢ λέξαι λόγῳ 
7 }] Ἂν " ς , ῇ 

τολμήμαθ᾽, οἷς ἤλπιζον αἱρήσειν πόλιν. 
ἃ 5 ᾽ 3 Υ͂ 7 Ἁ , 5 ΥΚ ἕν δ᾽ οὐκ ἐρήσομαί σε, μὴ γέλωτ᾽ ὄφλω, 
ὅτῳ ξυνέστη τῶνδ᾽ ἕκαστος ἐν μάχη 
ἢ τραῦμα λόγχης πολεμίων ἐδέξατο. 
κοινοὶ 5 γὰρ οὗτοι τῶν τ᾽ ἀκουόντων λόγοι, 
καὶ τοῦ λέγοντος ᾿ πῶς τις ἐν μάχῃ βεβὼς 
λόγχης ἰούσης πρόσθεν ὁ ὀμμάτων πυκνῆς 
σαφῶς ἀπήγγειλ᾽ ὅστις ἐστὶν ἁγαθός ; 
οὐκ ἂν δυναίμην οὔτ᾽ ἐρωτῆσαι τάδε 
οὔτ᾽ ἂν πιθέσθαι τοῖσι τολμῶσιν λέγειν" ᾿ 
μόλις γὰρ ἄν τίς αὐτὰ τἀναγκαῖ᾽ ὁρᾶν 
δύναιτ᾽ ἂν ἑστὼς πολεμίοις ἐναντίος. 

ΑΔΡΑΣΤΟΣ 
" Υ, Ν Ν 5 », , 

ἄκουε δή νυν" καὶ γὰρ οὐκ ἄκοντί μοι 
νὰ », ἴω ᾽ ϑ 7 ὑ, 

δίδως ἔπαινον τῶνδ᾽, ἐγώ τε βούλομαι 
φίλων ἀληθῆ καὶ ὝΛΗΣ πέρι. 
ὁρᾷς τὸ Δῖον οὗ βέλος διέπτατο ; Ξ 
Καπανεὺς ὅδ᾽ ἐστίν - ᾧ βίος μὲν ἣν πολύς, : 
ἥκιστα δ᾽ ὄλβῳ γαῦρος ἣν" φρόνημα δὲ - 
οὐδέν τι μεῖζον εἶχεν ἢ πένης ἀνήρ, 
φεύγων τραπέζαις ὃ ὅστις ἐξογκοῖτ᾽ ἄγαν 
τἀρκοῦντ᾽ ἀτίζων οὐ ὧν, ἐν γαστρὸς βορᾷ | 
τὸ χρηστὸν εἶναι, μέτρια ὃ ̓ ἐξαρκεῖν ἔφη. 
φίλος. τ᾽ ἀληθὴς ἢ ἣν “φίλοις παροῦσί τε 

καὶ μὴ παροῦσιν" ὧν ἀριθμὸς οὐ πολύς. 
ἀψευδὲς ἦθος, εὐπροσήγορον στόμα, 
ἄκραντον οὐδὲν οὔτ᾽ ἐς οἰκέτας ἐ ἔχων 
οὔτ᾽ εἰς πολίτας. τὸν δὲ δεύτερον λέγω 

1 ῬαΪονυ ; ἴον Μ5Ν. εἶδον. 
2. 5ὸ ΜΕΝ. Οτούϊιβ, κενοὶ: ““" ΕῸΓΣ 115, ἔου" ὑποϑα ὑπδῦ {61] 

ἃ Πα ὑποβ ὑπαῦ πθδυ, Ὑν  ΓῈ δη 1416 0816. 
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-ς 

ΞΌΡΡΕΙΑΝΤΘ 

ΤΠ ον σα] πῇ ἀδο 5, ἴοο σγοαῦ ἴον νον ἴο 5ρ6 ΔΚ, 
ΤΠοῖι βανν᾿ δ, ν ἤοσ Όν πον πορεά ἴο νυΐη γοὸπ ΠΕΡ 65. 

Ομ αποβιίοι, πιθοῦ ἴον ἰασαρη ον, 1 ἀ5κ ποῖ-- 
Ποῖ Θδο ἢ οἵ {π6ο6 δποοιπηΐογρα ἴῃ ἔπ οὑσΐο, 
Οὐ ἤτοι υννῃαῦ [ΘΠ Π᾿ 5 ΘΡΘαῚ γϑοοϊν α ἢὶς ψοιηά. 
Εὸν ὑπὸν ὑπὰξ Πὰν 50 ἢ ἴα} 65 ἃ5 τη ἢ οου]α αν 
Α5 πὲ ψ βοῇ τ6}15. ὙΠΟ, ἐπαξ Παῖῃ βἴοοα ἴῃ ἤσῃξ, 8650 
ὙΠ Θη 5Ρ6" Ὁ 5ΡΘΆΥ 15 ἤνίηρ ΘΓ ΌΓΘ τη 6 5 ΟΥ6 8, 
(δη οουζαϊηϊν γοροσ γΠῸ Ὀγάνεὶν Ὀθαγ5 ὨΪη ἢ 
1 οου]ὰ ποῖ 5} 59 ἢ} νϑηϊῦν ἃ5 {Π]15, 
ΝΟΥ {ἤθη θε] ον Ποβο ριάδθποο ἡγοῦ] {ε]]. 
ΘΟΔΓΟΘ οΔ ἢ ἃ ΠΊΔΠ 566 νγνῆδΐ πεδας τηπϑὲ θ6 5661, 
Ὑγηδῖ {ϊπηθ ἢς βἰαπάδῃ ἔοοῦ το ἔοοὺ ψ τ ἔθ65. 

ΑΒΗ ΒΤ 
Ηδὰν τε. Τὸ πὸ πην}]]}}ηρ Πρ5 ποι σίνεϑῦ 
ΤῊΣ ρῥγαΐβα οὐ ἔπ656 : [1}] βαΐη ἀτὴ 1 ἴο βρεὰκ 
Βοίῃ ὑγαῖῃ ἀπα 1πβεϊος του ἢ ΐησ τπδη 1 Ἰονεά. 

ϑεθδῦ ποι γοὺὴ ΘΟΥΡ56. νν Βευε  Πτο ρ Ἰεαρὲ Ζειιθ᾽ 5 
μο] Ὁ 8600 

Ο ἈρΡδΠδι5 ΠΕ, ἃ τ]ρην τηδη οἵ νγυθα] ἢ, 
Υεῦ παυρῆῃΐ που θν ἐχα]τεα, θα πὲ θᾶτε 
Α βρίυῦ πὸ νυ 1 Ἰο Ιου ἔΠδη ἔΠῈ ΡΟΟΥ, 
ΒΠαπηΐηρ' [Π6 τηδη νγΠΟ56 ΡΟΙῺΡ οὗ Ραπαᾳαεῖς ςοουπϑα 
Τηδὺ νΠοἢ βυποείῃ. “ Νοῖ ἴῃ σ]αΐζοην, "ἢ 
5414 Πα, “15 ρσοοά : Εποιρἢ ἰς δ5 ἃ ἔεαςξξ." 
Ττὰθ ἸΘπα ἴο ἔποπα 5 ννὰς Π6, ΑἸ ΚῈ ΠΘΠ ΠΕΟΔΓ 
Απα αν : οὗ 56 15 ΤΠ σα πὸ τα] ἰτπα6. 
Α ρυ]]61655 μεαγῖ, ἃ τηουξῃ οἵ σταοίοιι5 5Βρεεςῇ, 
Υ8ο εξ πὸ ἄτπδς ππγε ποτε, οὐ ἴο βουναηΐς 870 
Οτ᾽ οἰδίσζθηβ. Νὸν οὔ ἔπε πεχὲ 1 βρεᾶὰᾷκ, 

569 



880 

800 

900 

γὴν 

ΙΚΕΌΤΙΔΕΣ 

᾿ τέοκλον, ἄλλην χρηστότητ᾽ ἠσκηκότα" 
νεανίας ἣν τῷ βίῳ μὲν ἐνδεής, 
πλείστας δὲ τιμὰς ἔσχ᾽ ἐν ᾿Αργείᾳ χθονί. 
φίλων δὲ χρυσὸν πολλάκις δωρουμένων 
οὐκ εἰσεδέξατ᾽ οἶκον ὥστε τοὺς τρόπους 
δούλους παρασχεῖν χρημάτων ξευχθεὶς ὕπο. 
τοὺς δ᾽ ἐξαμαρτάνοντας, οὐχὶ τὴν πόλιν 
ἤχθαιρ᾽ ἐπεί τοι κοὐδὲν αἰτία πόλις 
κακῶς κλύουσα διὰ κυβερνήτην κακόν. 
ἊΝ αὖ τρίτος τῶνδ᾽ ᾿Ἱππομέδων τοιόσδ᾽ ἔφνυ' 
παῖς ὧν ἐτόλμησ᾽ εὐθὺς οὐ πρὸς ἡδονὰς 
Μουσῶν τραπέσθαι πρὸς τὸ μαλθακὸν βίου, 
ἀγροὺς δὲ ναίων, σκληρὰ τῇ φύσει διδοὺς 
ἔχαιρε πρὸς τἀνδρεῖον, εἴς Ἢ ἄγρας ἰὼν 
ἵπποις τε χαίρων τόξα τ᾽ ἐντείνων χεροῖν, 
πόλει παρασχεῖν σῶμα χρήσιμον θέλων. 
ὁ τῆς κυναγοῦ δ᾽ ἄλλος ἘΑΤΕΝ ΕΘΗ γόνος, 
παῖς Παρθενοπαῖος, εἶδος ἐ ἐξοχώτατος, 
᾿Αρκὰς μὲν ἦν, ἐλθὼν δ᾽ ἐπ᾽ Ἰνάχου ῥοὰς 
παιδεύεται κατ᾽ Ἄργος. ἐκτραφεὶς δ᾽ ἐκεῖ 
πρῶτον μέν, ὡς χρὴ τοὺς μετοικοῦντας ξένους, 
λυπηρὸς οὐκ ἦν οὐδ᾽ ἐπίφθονος πόλει 
οὐδ᾽ ἐξεριστὴς τῶν λόγων, ὅθεν βαρὺς 
μάλιστ᾽ ἂν εἴη δημότης τε καὶ ξένος" 
λόχοις δ᾽ ̓ ἐφεστὼς ὥσπερ ᾿Αργεῖος γεγὼς 
ἤμυνε χώρᾳ, χὠπότ᾽ εὖ πράσσοι πόλις, 
ἔχαιρε, λυπρῶς δ᾽ ἔφερεν, εἴ τι δυστυχοῖ. 
πολλοὺς δ᾽ ἐραστὰς κἀπὸ θηλειῶν ὅσας 
ἔχων, ἐφρούρει μηδὲν ἐξαμαρτάνειν. 
Τυδέως δ᾽ ἔπαινον ἐν βραχεῖ θήσω μέγαν" 
οὐκ ἐν λόγοις ἣν λαμπρός, ἀλλ᾽ ἐν ἀσπίδι 
δεινὸς σοφιστὴς πολλά τ᾽ ἐξευρεῖν σοφός. 



ΞΌΡΡΙΙΑΝΤΘ 

Ετεοοϊι5, σταοοά, πῈ ἴοο, τ ἢ Ἔχοθ! ] θη σα. 
Α γοιπηρ τηδπ 6, ποῖ τί οἢ ἴῃ {Π||5 νυ ον 5 σοοάσ, 
Βαυΐ ἴῃ ὑπΠ6 Αὐροῖνο ἰαπα ἀον γα το νι Ποποιτ; 
Ὑγ5ηο οἵϊ, ψ ἤθη ἔπ ομ5. νοῦ] Ἰαν 5 ἢ ἢΐπ σο]ά, 
Ηδοεϊνοϑα 1 ποὺ πὶ ἀοοῦς ἡ πη, ἴο πὰ κα 
Ηἰ5 ἴδ ἃ δανε θον εα ᾿'ποδὲῃ {πὸ γόκε οἵ νυθΆ] 1. 
Ηςε Ἰοαϊῃεδα τυσοπρ- ἄοουβ, ποῖ ἢ15. ου πη σΟΙΠἾΤΥ : 

ϑδοίηρ ἔπ6 σα 15 ποννῖβε ἴῃ ἔΠ6 ϑξαξδ᾽ 
ἔν ΤὨτοα ἢ ἃ ἢ ΘΥΪῚ ΡΠΠοῦ υνῖπ5 1] ἔδπηθ. 5880 
566 ἢ ἴοο ΗΙρροπιβάοῃ ννὰς, ὑπ6 {π|τὰ τ {Π 656. 
Εγοπὰ ΘΒ] μοοα ἂρ Πε ἀεϊσπεοα ποῦ τη 546 
{{πἴο {πε Μυβ6β᾽ Ἰονϑβ. ἴῸγ δαβὲ οὗ ᾿{{ὸ : 
Βυΐ ἴῃ {πὸ ἤεϊὰ αθοάθ. ἐπα νη Πα Π 685 
ΟἸδαΙν ἔου νϑ]οιτ᾿β βακθ. 8η64, πυιηεϊηρ᾽ 5{1]], 
Ψονεα ἴῃ {πε Ξε πὰ παπᾶς ἐμαὶ οἰταίῃ ἴμε θονν, 
ΕΑΡῸΓ ἴο ν᾽ 6] ἢϊς ἰὰπα ἢ]5 θοά γ᾽ 5 θ6ϑβί. 

ΤῊ ἔοαγ ἢ ννὰβ Πα 655 Δἰδ]δηΐα᾽ 5 50η, 
ῬαγΈΠ ποράδιβ, ππιηα το δα ἴῃ σοοα] Πα : 
Ατοδαϊδη Π6. θαΐ οατηθ ἴο [πδοἢπ5. 800 
Απὰ ᾿ἰνϑα πἰὶς νουΐῃ αὖ Ασροβ. Εοβίεγεα ἔμογο, 
ΕἸτοῦ, α5. Βόβθθμ5 ἐπε 5ο]οασ ΠΟ Ὶ ἰπ ἐπα απ, 
ΗΣ νεχϑᾶ ποῦ. ΠΟΥ νγὰβ 1θ8]οὰ5 οὗ ἔπ βἴαΐθ. 
ΝΟΥ νγὰβ ἃ Ὑνυ ΠΡ] ΘΥ, ν ΠΈΛΘΌν οἰ ΕἸ ΖΘ η5 
ΟΥ Δ]16π5 τποϑὺ 514] αν ΨΊῈ ἔθ Πονγ-πηδη ; 
Βαυΐ ἴῃ πε τάκ βζοοα {κα ἂἃπ Αυσῖνε ἘΞ: 
ἘΕουρηϊ ἔον ἴΠ6 Ἰᾶ πα, ἃπα, ΠΏ Θη50 ̓ Ῥεοβρεγεᾶ ΑΥὙροϑ, 
Βε]οϊοεά, ἃπα στίονεα γῃθη Ὁ ννεπῦ 11] τ ΠοΥ :- 
Οἵ δὴν ἃ τηδῃ, οἵ τηδὴν ἃ νγουηδη ἰονεά, 
Υ εἰ ἔγοτη ἐγαπεσγθςϑίοη 4 πὲ Κορ Βἴτη ματα. 900 

Τυάειιθ᾽ Πρ ργαῖβε πεχὺ ψ}}} Γ βατη ἴῃ Ὀυϊθῇ. 
1π Βρεεοῆ Πα 58ῆοπὸ ποῦ; ἃ ἀγδαα γθαϑοη θοῦ ἢ6 
Ι͂η Ἰορσὶς οἵ {πΠ6 5} 1614, ἃ πα ννγᾶγ5 ᾿πνεῃ 08 : 
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γνώμῃ δ᾽ ἀδελφοῦ Μελεάγρου λελειμμένος, 
ἴσον παρέσχεν ὄνομα, διὰ τέχνης δορός 
εὑρὼν ἀκριβῆ μουσικὴν ἐν ἀσπίδι: 

ῇ 3' 7] ῇ , φιλότιμον ἦθος, πλούσιον φρόνημα δὲ 
ἐν τοῖσιν ἔργοις, οὐχὶ τοῖς λόγοις ἴσον. 
ἐκ τῶνδε μὴ θαύμαζε τῶν εἰρημένων, 
Θησεῦ, πρὸ πύργων τούσδε τολμῆσαι θανεῖν. 
τὸ γὰρ τραφῆναι μὴ κακῶς αἰδῶ φέρει" 
αἰσχύνεται δὲ τἀγάθ᾽ ἀσκήσας ἀνὴρ 
κακὸς κεκλῆσθαι πᾶς τις. ἡ δ᾽ εὐανδρία 
διδακτός, εἴπερ καὶ βρέφος διδάσκεται 
λέγειν ἀκούειν θ᾽ ὧν μάθησιν οὐκ ἔχει. 
Ν ϑ ΙΝ, “4 “- ΄ - 

ἃ δ᾽ ἂν μάθῃ τις, ταῦτα σῴζεσθαι φιλεῖ 
πρὸς γῆρας. οὕτω παῖδας εὖ παιδεύετε. 

ΧΟΡΟΣ 
5.5 , “ 5 

ἰὼ τέκνον, δυστυχῆ σ 
ἔτρεφον, ἔφερον ὑφ᾽ ἥπατος 
πόνους ἐνεγκοῦσ᾽ ἐν ὠδῖσι" καὶ νῦν 
“Αἰδας τὸν ἐμὸν ἔχει 

, » 7] 2 Ν Χ 

μόχθον ἀθλίας, ἐγὼ δὲ 
γηροβοσκὸν οὐκ ἔχω 
τεκοῦσ᾽ ἁ τάλαινα παῖδα. 

" 

ΘΗΣΕΥΣ 
Ν ᾿ Ν ᾽ 7 - ῇ 

καὶ μὴν τὸν Οἰκλέους γε γενναῖον τόκον 
θεοὶ ζῶντ᾽ ἀναρπάσαντες εἰς μυχοὺς χθονὸς 
αὐτοῖς τεθρίπποις εὐλογοῦσιν ἐμφανῶς" 

Ν 5» 7 Ν - ,ὔ , 

τὸν Οἰδίπου δὲ παῖδα, ἸΤολυνείκην λέγω, 

ἡμεῖς ἐπαινέσαντες οὐ ψευδοίμεθ᾽ ἄν. 
7 Ν “ϑ Ν Ἁ 7 , ξένος γὰρ ἣν μοι πρὶν λιπὼν Κάδμου πόλιν 



ΞΌΡΡΙΓΑΝΤΒ 

Ιὴ οοιη56] ποῦ ἃ5 ἢἷβ Ὀσοΐῦμευ ΜΟΙ ΆΡΟΥ, 
Υεῖ οὔ πκὸ ἴαπηθ, ἐΠπγοι ἢ βοίθηοο οἵ ἔπ 6 5ΡΘΔΓΣ 
(Οεὐξηρν Πἴπη τἱροϑὲ βοΠο ἢ} ΟΥ̓ νὰν. 
Α βοδυίηρ' 501} ννὰβ ὨΪ5, ἃ βΒρ| ΓΙ γἹο ἢ 
γῆ οτα ἀδεϑαϑβ υπϊσῆΐ βουνὸ ; ἴπ 5Ρ6 6 οἢ οὗ 1655 ἀνδ]]. 

Ηδαυῖηρ τὴν νογάβ, Ὁ ἤδβειβ, την] ποῖ 
Πα τΠ656 θεΐογε γοπ ἴον ἔδαγοα ποῖ ἴο ἀἶ6. 
ΤΠεὲ ἔσαϊῦ {Πα πο] 6 πασίασε θδ τς ἴ5 ΠΟΠΟΙΙΙ ; 
Απα ψνῃοβοε᾽ οὺ παῖῃ ργαοῖῦοοα Κηϊσηθν ἀεοάς 
νου] ὈΙ 5} το θῈ οα]]6α ογάνεπ. Υ8 τηὰᾶν ἴδῃ 
ΤῊϊ5 οΠΐναϊγν ἢ ἴῸΥ Ἔνεπ {π6 ῬάΡα 15 ἰδ σἢΐ 
Τὸ 5ρ6ὰκ απὰᾶ ἤθαγ ἐπΐηρϑ ποῖ γεῖ ππάεγβιοοά ; 
Απα νψῃαΐ οπὲ ᾿ἰθαυπείῃ, ὑπαὶ πε 15 νγοπὲ ἴο Κϑαρ 
Ἴο Βοῦτῦν Παῖγ5. ΤΏδη ἰγαΐῃ γα νγ6}} {Π6 ἢ 1]α. 

ΓΗΟΘΕΓΒ 

Ο οι, βὺγ τῆν βοῦτον 1 σάνε ἴΠδ66 
Αἴὲ οὗ τὴν [16 ᾿πδαῖῃ τὴν Ζ0Π6, 

Απα 1 Ρογὲ ἴον ἐπδὲ ἔγανδι}- -Ῥαΐῃ: 
Απα πον 15 τὴν ἰοβ5 ἀθαΐῃ᾽ 5 σα ῖῃ ; 
Οἵ τὴν ἸΆθοιτς πὸ ἔξ ἀοῖλ ΓΟΠΊΔΪΠ, 

ΝΥ ἴο ἔοξξευ υηΐπα 6] τπᾶν 1 Πᾶνα ἔπεα. 
γγοοθ᾽ 5 τη {πεῖ 1 Ρᾶγε «ἃ 8οη! 

ΤΗΕΒΕΙΞ 
Τὸ ΟδκΊδαβ᾽ ποῦ] 6 5. π6 νοῦν σά, 
ὙΠῸ νυν ϑ]πηθα Ὠΐτη τυ ἢ 15 οἂν ἄονν Θασ  Π᾿ 5 ἀθ γ85 
Τανίηρ, σάνε τηδηϊοϑὺ οΚϑη οἵ {πεῖν ῥγαῖϊβθ. 
Βαυΐ Οεαϊρι᾽ 5οη---" {6}} οἵ ῬοΪν πεῖς 68--- 
Μυ561} 5Π8]1] ργαῖβεθ, ποὺ [8156 ]ν 5βρεὰκ Πεογείη. 
ΜΥ σιυεοβὺ ννὰβ 6, εσε, Ἰδανίηρ (δαχηιϑ᾽ ἴοννη 

1.Α5 Ῥεϊηρ γθβοιιθα ἔλτοτὴ ῬΌΓΒΌΘΥΒ, πα οηΐοιηθοα ὈΥ ὕΠ6 
(οὔ. 
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- Χ »Μ Ὁ }] “ἅ 

φυγῇ πρὸς Ἄργος διαβαλεῖν αὐθαίρετος. 
» 2 ᾿Ξ »- τ “ ΄ ΄ , 

ἀλλ᾽ οἶσθ᾽ ὃ δρᾶσαι βούλομαι τούτων πέρι; 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
- Ξ Ξ , , 

οὐκ οἶδα πλὴν ἕν, σοῖσι πείθεσθαι λόγοις. . 

ΘΗΣΕΥΣ 
δ᾿ Ν Ἂ , Ἄ “΄ 

τὸν μὲν Διὸς πληγέντα Καπανέα πυρί---- 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
᾿ « , 
ἢ χωρὶς ἱερὸν ὡς νεκρὸν θάψαι θέλεις ; 

ΘΗΣΕΥΣ 
7ὔ ἃ 7 9... ὃ ͵7ὔ 5 “ “ 

ναί: τοὺς δέ γ᾽ ἄλλους πάντας ἐν μιᾷ πυρᾷ. 

ΑΔΡΑΣΤΟΣ 
΄ “ , “ ζω 7 

ποῦ δῆτα θήσεις μνῆμα τῷδε χωρίσας; 

ΘΗΣΕῪΣ 
3 ἴον 3 » 7 7 Ἃ αὐτοῦ παρ᾽ οἴκους τούσδε συμπήξας τάφον. 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ . 
- Ν » Χ Ἃ , Γ 

οὗτος μὲν ἤδη δμωσὶν ἂν μέλοι πόνος. 

ΘΗΣΕΥΣ 
ΦΌΣ αλὶ “ .] Ὁ“ , 3. οὐ, ““ ἡμῖν δέ γ᾽ οἵδε: στειχέτω δ᾽ ἄχθη νεκρῶν. 

ΑΔΡΑΣΤΟΣ 
ΤΣ ΟΣ 7 7 “ , ἴτ᾽, ὦ τάλαιναι μητέρες, τέκνων πέλας. 

ΘΗΣΕΥΣ 
» “ Γ 7 

ἥκιστ᾽, [Λδραστε, τοῦτο πρόσφορον λέγεις. 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
“- 7] “ 

πῶς; τὰς τεκούσας οὐ χρεὼν ψαῦσαι τέκνων; 

ΘΗΣΕΥΣ 
ὄλοιντ᾽ ἰδοῦσαι τούσδ᾽ ἂν ἠλλοιωμένους. 

ΑΔΡΑΣΤΟΣ 
Χ Ν “ἤ - 3 ᾿ “ 

πικρὰ γὰρ ὄψις αἷμα κὠτειλαὶ νεκρῶν. 

ΘΗΣΕΥΣ 
τί δῆτα λύπην ταῖσδε προσθεῖναι θέλεις ; 



ΞΌΡΡΙΙΑΝΤΘ 

ΞΕΙΕ Αἰ 5 6, απο ΑΥὐρὸβ ΠῈ ογοβϑθα Ο᾽ΘΥ, 
Βυῖ Κπον δϑῦ ἔποιῖι τὴν νυ 5} ἃ5. Του ΟΠτηρ {Π686 ἢ 

ΑΡΗ ΒΤ 
Ναιρῇῦ Κηονν [4 5ανε ομο ἐπίην-- -ἴο Ποβα ἴῃ ν ννογάϑ. 

ΤΗΒΒΕΌΒ 
Ολράπειιβ, δυο κοη Ὀγ ὑπΠῸ ἥτε οἵ Ζειι--- 

ΔΡΗΛΗ͂ΤΟΒ 
νου άϑε θὰνν Πΐπ ἀραγ, ἃ ΒΑ]]ον εα οοΥΡ 58 ἢ 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
Υδα, "αὶ {Πς γϑϑῦ 411 ὁπ ὁπ6 ἔπ ΥΆ  -  ΥΤα. 

ΑΠΗΛΒΤΟΒ 
ΠΏ ετα τὺ ἔποιι σεῦ ἔου Πίτη μπαῦ σαν] Ομ ὃ 

ΤΗΕΒΕΒ 
Ηδετο, Ὀγ ὑμποϑε 8115 1 πᾶνε Ὀ.1Π ΠΪ5. ΘΘΡΌ] ἢ γα. 

ΑΡΗΑΒΤῸΒ 
Ουἱἷ 5εγνδηΐβθ᾽ ἑεπάδησε 5Π4}} Πα βὑγαι σαν Πᾶνα. 

ΤΉΕΒΕΌΒ - 
ΤΉΘ656, πη 6. Νὸον [οὖ ἐπε εις οὗ ἀξαΐῆ γῆονε οὔ. 940 

ΑΠΡΗΑΒΤῸΒ 
Οομηθ, ΒΆΡ]655 τηούμοῦβ, ἴο γΟΌΪ 50Π5 ἀγαννβ ΠΙσΉ. 

ΤΗΕΞΕῦΞ 
Αἀγαβῖῦαβ, {Πῖς ὑμποῖ βαγ᾽ βῦ ὑγετα 411 πηγηθεῦ. 

ΑΡΒΑΒΤΟΒ 
Ηον 5ῃου]ᾶ ἔπε τηούμεῖβ ἐποοβα θὰ Του ἢ {ἢ 6ἰν 5015 

ΤΗΕΒΕῦΒ ᾿ 
Ὕνετε ἀδδίῃ ἴο Ιοοκ οἢ ὑμε 850 5ΟΥΕΪΥ τηδυτϑά. 

ΑΘΒΑΞΤΟΞ 
Βιΐίου ἴο 566 ἅ16 βἰαίῃ τηθη 5 ὈΪοοα δπα νγοσπαϑ. 

ΤΗΕΒΕΒ 
γὴν ἔπεπ ψουϊαςὶ 8646 ἔγοϑἢ δησι 5} το {πεῖν στοῦ} 

515 



900 

970 

576 

ΙΚΕΤΙΔΕῈΣ 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
νικᾷς" μένειν χρὴ τλημόνως" λέγει γὰρ εὖ 
Θησεύς. ὅταν δὲ τούσδε προσθῶμεν πυρί, 
ὀστᾶ προσάξεσθ'. ὦ ταλαίπωροι βροτῶν, 
τί κτᾶσθε λόγχας καὶ κατ᾽ ἀλλήλων φόνους 
τίθεσθε; παύσασθ᾽, ἀλλὰ λήξαντες πόνων 
ἄστη φυλάσσεθ᾽ ἥσυχοι μεθ᾽ ἡσύχων. 
σμικρὸν τὸ χρῆμα τοῦ βίου. τοῦτον δὲ χρὴ 
ὡς ῥᾷστα καὶ μὴ σὺν πόνοις διεκπερᾶν. 

ΧΟΡΟΣ 
᾿) ΓΤ] » }] “» » 

οὐκέτ᾽ εὔτεκνος, οὐκέτ᾽ εὔπαις, στρ. 
» ͵7ὔ 

οὐδ᾽ εὐτυχίας μετεστίν μοι 
Ι͂ 5 7 

κουροτόκοις ἐν ᾿Αργείαις" 
»Ο)νυ γισι οὐδ᾽ "Ἄρτεμις λοχία 

7 9] Ὁ 4 Ἂν ᾽ 7 

προσφθέγξαιτ᾽ ἂν τὰς ἀτέκνους. 
7 ᾿] «ς 7] 

δυσαίων δ᾽ ὁ βίος, 
Ν 

πλαγκτὰ δ᾽ ὡσεί τις νεφέλα, 
ἢ; 7 

πνευμάτων ὑπὸ δυσχίμων ἀίσσω. 

ἑπτὰ ματέρες ἑπτὰ κούρους ἀντ. 
ἐγεινάμεθ᾽ αἱ ταλαίπωροι 
κλεινοτάτους ἐν ᾿Αργείοις" 
καὶ νῦν ἄπαις ἄτεκνος 
γηράσκω δυστηνοτάτως, 
οὔτ᾽ ἐν φθιμένοις 
οὔτ᾽ ἐν ζῶσιν κρινομένα, 
χωρὶς δή τινα τῶνδ᾽ ἔχουσα μοῖραν. 

ὑπολελειμμένα μοι δάκρυα" ἐπῳδ. 
μέλεα παιδὸς ἐν οἴκοις 
κεῖται μνήματα, πένθιμοι 
κουραὶ καὶ στέφανοι κόμας, 



ΞΌΡΡΙΠΑΝΤΟ 

ΑΘΒΑΒΤῸΒ 
ΝΥ Ὲ]] καἰ. Υυς, ἴυὺν Ραθθμογ, ἔῸγ νυ 6 ]}} 
ϑΡρεακβ Τπθβευβ. ὑγἤδη ἴο ἥτε ψὸ Βᾶνε δίνεη [ἢ 686, 
Ὑουγβοῖν 5 ἔπ 6 ΟΠ 65 588}} σαΐῃεν. Ηλρ]685 πιογίαϊς ! 
ΝῊν ἀο γε μεῦ γοιι βρθαῦβ ἀπ δὰ] οὐκ ἀδαῖῃ 950 
Τὸ ἔε!]ονν- θη ὃ ϑἴαγ, ἔγοιη βιιο ἢ [0 1]ς [ΟΥ̓ΡΕ ΔΓ, 
ΑΠα Ρεδοθία! τη Π6 ρεβδοθῦα! νγαγὰ γοῦν ἔονν 5. 
ΘΒογὲ 15 1Π|ὸ᾽ 5 βρδῃ : θθῆονεβ ἴο μᾶ85 τΠγοιΡ ἢ [15 
ΒΟΡΟν ἃ5 τᾶν "6, ποῦ νυ ἢ ἔγανδὴ! ἸγΟΓΏ. 
1λὲ διοιογαὶ ρῥγοοσοσσῖοη Ῥ}α5565 ὁἢ ἐο ἐπα ρψγόσ, γτυμϊολ ἀγὸ 

ἐπα θα ἴπ οἰσλΐ 97 Ιλ6 δίαρο. 

σΗΟΗῦΒ 
(τον ηβα νυ] ἢ ἔαὶγ σοηβ ἀθονε οὐ 5 (5...) 

ΝῸ 016 8} Ϊ 566 ῃ, 
ΝΕΙΙΠ ΟῚ Ὀ] βϑὲα τὰ Αὐρῖνε τηοΐμεῖς ; 

ΝΟΥ ἐπε ΤΥανδ!]- απ Ἔ θη 
Τὸ ἐῃε ΘΒ] 4]655 5}4]1 γίνε ἔαὶν στθείίηρ ! 
ΕὐΥ ΠΟΤ 15 τὴν 11ξε, ἃ5 ἃ Ἠδεϊίηρ 9600 
Τοπε οἱουα ἐπαῦ ἤξος ἔτομα [ΠπῸ θεαϊίηρσ 

ΟΥ̓ βὕουτη-βοουγροβ ΚΕΕΗ. 

ϑένεη τηοΐῃουβ- -ἂηα ΠΕΓΟΕ5 βου θ ἢ (Δηι.) 
ο ΤῸ ΟἿ Γ βοῖγον νὰ θᾶτὰ : 

ΝόΟη6 Ρυποο] εν ἔο Αὐροὸβ ψγετε σίνεῃ. 
Νον ἴῃ οΠ1]41655 ἀθβραῖτν 

Πτθὰγ οἹα ἀρὲ οσεερεῖῃ ἀροη τη; 
Υεῦ {πε τδηκ5 οὗ ἐῃς ἀεδᾷ Βᾶνε ποῖ Κπονγῃ 6, 
ΝὸΥ με οουπῦ οὗ ἐπε Ἰἰνίηρ πᾶν οὐ τηε : 

Βυΐ ἀπ ουξοαβὺ [ ἔλτε. 970 

ΕῸΣ Πη6 8ῖῈ θαξ ἔδδυϑ ΓΕΙ ΔΙ ΠΙ Πρ’: (Εροαε) 
ϑααάδϑῦ τηϑμουία]ς τος 

Ιῃ γτηΐπα ἢ4]]5 οὗ ΤῊΥ͂ 50η---5Π 7) ΠΔΙΓ 
Απα ραυ]δπαϑ οὗ τηουγηΐηρ ἅτε ἔθεσε ; 

2} 
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λοιβαΐί τε νεκύων φθιμένων, 
ἀοιδαί θ᾽ ἃς χρυσοκόμας͵ 
᾿Απόλλων οὐκ ἐνδέχεται: 
γόοισιν δ᾽ ὀρθρευομένα, 
δάκρυσι νοτερὸν ο ἀεὶ πέπλων 
πρὸς στέρνῳ πτύχα τέγξω. 

καὶ μὴν θαλάμας τάσδ᾽ ἐσορῶῷ δὴ 
Καπανέως ἤδη τύμβον θ᾽ ἱερὸν 
μελάθρων τ᾽ ἐκτὸς 
Θησέως ἀναθήματα νεκροῖς, 

,] Ἂν ΡΩΝ, “Ὁ , κλεινήν τ᾽ ἄλοχον τοῦ καταφθιμένου 
τοῦδε κεραυνῷ πέλας ὐάδνην, 
ἣν Ἶφις ἄναξ παῖδα φυτεύει. 
τί ποτ᾽ αἰθερίαν ἕστηκε πέτραν, 
ἣ τῶνδε δόμων ὑπερακρίζει, 

7 γιὶΘ ͵ , τήνδ᾽ ἐμβαίνουσα κέλευθον; 

ΕΥ̓ΑΔΝΗ 
τί φέγγος, τίν᾽ αἴγλαν στρι 
ἐδίφρευε τόθ᾽ ἅλιος 
σελάνα τε κατ᾽ αἰθέρα, 
λαμπάσιν ὠκυθόαις χυγρᾶς" 
ἱππεύουσα δι᾽ ὄρφνας, 
ἘΠ ἁνίκα γάμων 
τῶν ἐμῶν πόλις "Αργους 
ἀοιδὰς εὐδαιμονίας 
ἐπύργωσε καὶ γαμέτα 
χαλκεοτευχοῦς τε Καπανέως ; : 
δρομὰς ἐξ ἐμῶν πρός σ᾽ ἔβαν 
οἴκων ἐκβακχευσαμένα, 

1 Προχύ οουγιρῦ. Ῥϑίθυ 5 γϑδάϊηρ δηα ᾿ηὐογρυθύδθϊιομ. 



ΞΌΡΡΙΓΑΝΊΤΕΞ 

ΤΑΡαιοι5---ἰοὐ ἀθδα 105᾽ ἀναϊηΐπρ'; 
ϑοηρο. ὙΠ 10 ἢ {ΠῸ σο!δη- τ ϑβο 

ΑΡΟΙ]Ὸ 51}|4}} ἔασιν. ἔΓΟΠ [πὰ 5ΘΟΤῚ ; 
Απα ψ ἢ νυν 1}5 5Π4}} 1 σγοοῦ θᾶ 0 ἢ ΠΟΤΉ, 

νειν ἀγεηοῃϊηρ νυ ὉΠ ἴθανβ ἔαϑῦ σαὶ ηἰηρ; 
ΤΠῸ νοϑῦαγο- [Ὁ] 45 οα τὴν Ὀγεαβί. 

Ι,.ο, γοπά θυ ὑπ Ποὺν ον ΟΥ, 980 
ἔνϑη (ἀραποιιβ᾽ βου Ρυτα: 

[566 1Ὁ ψιπουΐ {πῸ ἔδπε, 
ὙΥΊ 0 ΤΙ βειιθ᾽ σ 5 ἴο {Π6Ὸ 5111. 

Ηδς! {π6 νἱΐε ἀγανν θῖἢ πὶρἢ ἴῃ {Π15 ΠΟΙ 
Τὸ {πῸ 5]αἴη οὐ {πε Ἰενιη- γε, 

Ἐνααπα ἴΠ6 ΡΥΪπο655 Τα πονηδα ! 
πη γοι ΟΠ ἣν 15 5η6 Τοὰαπὰ 

μοβα ογὰρβ ἀῦονε 15 ἕδαπε ἴουνου ἢ 
Απα 586 ΟἸπηθ5, ἀπ 5Π6 ΟἸπὴ}05 Ἔν εν ΠσΠ ον ! 

ΕΥ̓ΑΌΝΕ ἀρρέαγ5 ὁἡ ἐμὲ οἰ] αὔουο ἐμα ρῳγὲ οὐ ((ἀραπειις, 
εἰγοϑδοα ἴηι {6εἰαἰ αἰέγο. 

ΕΥ̓ΑΌΝΕ 
ὙΥΠαῦ ἸΙσῃΐ 11] ομηθ πε α 5ηοπα (3».)} 990 
ὙΠ θη ἤδβῃεα τἴῃν ννῃεεὶβ, Ο ὅυη, 
Απα ψ ἤδη {πε τηοοη τδοθα οῃ, 

Απα 5[δγ-ἰαπὴρ5 σ᾽ ποίηρ' 
Βαδοβα ἐβγοαρῇ ἃ Ἰονγευϊηρ 5ΚΥ, 
θη Αὐρὸβ ἰοββεα οἡ Πίσῃ. 
ΤΠΕ6 ρ]αάβοτηθ Ὀγιά δ] -ουν, 

Απα ὑπτοῦρεα ἢ ἀδποίηρ, 
Απα {0116 ψ ἢ βοπρ', ἴο 566 

ἴπ6 ΠεοῖῸ νγεᾶ ψ ἢ τὴ ἢ 
Ο ονϑ, 1 στ5} ἴο {πε Ὲ 1000 

ΕΎΟΙῚ τη 6 ΠΟΙΉΘ, Γαν]η δ᾽, 



1010 

1020 

1 πρχὺ ἀποουίϑ]η. 

58ὃο 

ΙΚΕΤΙΔΕΣ 

πυρὸς φῶς τάφον. τε 
ματεύουσα τὸν αὐτόν, 
ἐς “Αιδαν καταλύσουσ᾽ ἔμμοχθον 
βίοτον αἰῶνός τε πόνους" 
ἥδιστος γάρ τοι θάνατος 
συνθνήσκειν θνήσκουσι φίλοις, 
εἰ δαίμων τάδε κραίνοι. 

ΧΟΡΟΣ 
καὶ μὴν ὁρᾷς τήνδ᾽ ἧς ἐφέστηκας πέλας 
πυράν, Διὸς θησαυρόν, ἔνθ᾽ ἔνεστι σὸς 
πόσις δαμασθεὶς λαμπάσιν κεραυνίοις. 

ΕΥ̓ΑΔΝΗ 
ὁρῶ δὴ τελευτάν, 
ἵν᾽ ἕστακα' τύχα δέ μοι 
ξυνάπτει ποδός" ἀλλὰ τῆς 
εὐκλείας χάριν ἔνθεν ὁ ὁρ- 
μάσω τᾶσδ᾽ ἀπὸ πέτρας 
πηδήσασα πυρὸς ἔσω, 
σῶμά τ᾽ αἴθοπι φλογμῷ 
πόσει συμμίξασα φίλον, 
χρῶτα χρωτὶ πέλας θεμένα 
Περσεφονείας ἥξω θαλάμους, 
σὲ τὸν θανόντ᾽ οὔποτ᾽ ἐμᾷ 
προδοῦσα ψυχᾷ κατὰ γᾶς. 
ἴτω φῶς γάμοι τε. 
Τείθ᾽ ἀμείνονες εὐναὶ 
δικαίων ὑ ὑμεναίων ἐν Ἄργει 
φανεῖεν τέκνοισιν ἐμοῖς, 
εἴη δ᾽ εὐναῖος γαμέτας 1" 

Ἔ 

αντ. 

ῬαΙογ 5 γϑδάϊηρ δηᾶ ᾿ηὐθυρυθύδ]0η. 

ΟΡ ΘΙ ΨΌΝΝΙ 

πε ΄ᾳῃΚ0ψ{ῃ0ν Ψψυσουν τ ν 



ΞΌΡΡΙΓΑΝΤΒ 

ϑεοκίηρ ὕμγ ἴοτη)», ἴῃ ν ΡὈΥΤΘ, 
Τοπρίηρ ΥἹ ἢ σἰγοηρ ἀ6ϑῖγα 
Τὸ εμπᾶ ἰπ {παῦ βαᾶπηθ ἤγδ 

Μίμε δηρι θη, Ὀγανὶηρ 
Ηδᾶες.-οὸ οπᾶ Π1ἴδ᾿ 5 νος ; 
Εον ἀφδαῖῃ ἰ5 βυνεεϊεβϑῦ 50 
ΥῊῈ ἄδαν ἀδδά ἴο 116 ἴον :-- 

(ὐοά ρσταηῦ τὴῦ οὐανίηρ ! 

ΘΟΗΟΗΓΒ 

Ι,ο, [π6 ῥυτε πἰρῆ,- πάρουνε Ὁ ἀοκὶ ἔπου βἰαπα,.--- 

Ζευβ᾽ οὐ ροββθβϑϑίοη, οἢ ὕΠ6 ὑνΒ 10 15 Ἰαϊὰ 1010 

ΤῊΥ Ἰοτά, ο᾽ εσξμγοννι ὈῪ ἤά5 ἢ οἵ Ἰαντη-Ὀο] Ὁ, 

ΕΥ̓ΑΌΝΕ 

Τῆς ἐπα !---ὶ 566 1Ὁ ποὺν, (4πι.)" 

Ηξετε οἰαπάϊησ. ἘΕὐϊεπα αὐ ἴποὰ, 

Ἐοτίαπε Ἐ Ετοπὰ {Π15 ΟΠ 5 Ὀγονν, 

ΕῸΓ ν»]ἘΠοοα 5 σΊοΥΥ, 
ὙΠ βρυτγπΐηρ ἔδεε 1 ἀατὶ 
Πόνη ἰηΐο γοπ ἤγε᾽ 5 πϑασὶ 
Τὸ τηδεΐ Πΐμ, πο Ἐσ' ἴο ρατί,--- 

ΕἸατε5 τε επίηρ Ο᾽ΕΥ Τη6:--- 1020 

Τὸ παϑοῖϊα ἴο Πἰῖβ 5ἷάβ, 
Ιη (οὐδ 51 Ῥονγεῦβ ἃ Ὀγ166 ! 
Ο Ἰονε, ἐβοιρῃ ἐμοῦ Παβὺ ας, 

ΓῚ] ποὺ ἔογβακε {Πεε. 
Ἑδγον 611} Ἰἴδ, Ὀγῖά4] θεὰ ! 
Βν ΠδΡΡΙδὺ οπηθηβ ἰ6α, 
ΑἩ, θὲ οὔσ μη] άτεη νεᾶ ! 

Μᾶν 168] ἴονε τηδκε ψϑ, 
Βυϊάερτοοσηβ ἴο Ρε, ΠΠἴϑ ΤΠγοαρ ἢ 
{0{πῖ0 τὴν ἀδιρηξζουβ ἔστε : 

1 ῬΕΥΒΘΡΠΟΙΘ, 4πᾳ66η οὗ Ἠδάε5, 
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ΤΚΈ ΤΙΔΕΣ 

συντηχθεὶς αὔραις ἀδόλοις 
1089 γενναίας ψυχᾶς ἀλόχῳ. 

ΧΟΡΟΣ 

καὶ μὴν ὅδ᾽ αὐτὸς σὸς πατὴρ βαίνει πέλας, 
γεραιὸς Ἶφις εἰς νεωτέρους λόγους, 
οὺς οὐ κατειδὼς πρόσθεν ἀλγήσει κλύων. 

ΙΦΙΣ 

ὦ δυστάλαιναι, δυστάλας δ᾽ ἐγὼ γέρων, 
ἥκω διπλοῦν πένθημ᾽ ὁμαιμόνων ἔχων, 
τὸν μὲν θανόντα παῖδα Καδμείων δορὶ 
᾿Βτέοκλον εἰς γῆν πατρίδα ναυσθλώσων νεκρόν, 
ἕητῶν δ᾽ ἐμὴν παῖδ᾽, ἣ δόμων ἐξώπιος 
βέβηκε πηδήσασα Καπανέως δάμαρ, 

1040 θανεῖν ἐρῶσα σὺν πόσει. χρόνον μὲν οὖν 

τὸν πρόσθ᾽ ἐφρουρεῖτ᾽ ἐν- δόμοις" ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ 
φυλακὰς ἀνῆκα τοῖς παρεστῶσιν κακοῖς, 
βέβηκεν, ἀλλὰ τῇδέ νιν δοξάζομεν 
μάλιστ᾽ ἂν εἶναι" φράζετ᾽ εἰ κατείδετε. 

ΕΥ̓ΑΔΝῊ 
τί τάσδ᾽ ἐρωτᾷς; ἥδ᾽ ἐγὼ πέτρας ἔπι 
ὄρνις τις ὡσεὶ Καπανέως ὑπὲρ πυρᾶς 
δύστηνον αἰώρημα κουφίζω, πάτερ. 

ΙΦΙΣ 
τέκνον, τίς αὔρα; τίς στόλος; τίνος χάριν 
δόμων ὑπερβᾶσ᾽ ἦλθες εἰς τήνδε χθόνα; 

ΕΥ̓ΑΔΝΗ 

1060 ὀργὴν λάβοις ἂν τῶν ἐμῶν βουλευμάτων 
κλύων: ἀκοῦσαι δ᾽ οὔ σε βούλομαι, πάτερ. 

ΙΦΙΣ 

τί δ᾽; οὐ δίκαιον πατέρα τὸν σὸν εἰδέναι; 

582 

ἐν ἐξ υελτι ὦ 



ΞΟΡΡΙΓΑΝΤ5 

Οπο ἰονε- γαῖ γαῖμα ἴῃ γοιι. 

Νον, Πεδῖῃ, οοπιε---ίακε τη! 1030 

ΘΗΟΘΕῦΒ 

[. ἤετε Βίπηςο!, την δἶτε, 15 ἀγαννίηρ ΠΙΡΉ, 

ΟΙΑ Ιρῃΐ5, νη βουπᾷ οὗ τὴν βἴσαηρε ΒΡΘΕΟΒ, 

γΥΒ οΝ, μεαγα ποὺ γεῖ, 5Π4}] νυτῖτς ἢΐ5 πεαγὲ ἴο 6 ϑγ. 

ΕπίοΥ ΤΡΗΙΒ. 
ΤΡΗΙΒ 

Ο Βᾶρ]ε85 γε "---Ὁ Βᾶρῖ6β5 ἃποίθηΐ ᾧ 

Βυγάεπεα τ ἢ ὑννοξοϊ α συΐεῖ ἔου Κίη 1 Θά]η6, 

Τὸ θθὰγ απῖο Ηΐ5 ἔμ υ]απα ονεῦβεᾶ 

Μνυ 9ςοη Ἐξτεοοϊαβ, δίῃ ὈΥῪ ΤΠΕΡδη 506 ΔΓ, 

ΑΠά ςθεκίηρ ἔου τὴν ἀδιρῃΐευ, γΠῸ Βα ἢεὰ 

Ἐουίῃ οἵ τῖπὸ Β4115, ὑμε νυἱἕε οἵ (δράπεαβ, 

Τοπρίηρ ἸῈἢ Πΐτα ἴο αἴθ. ΤὨγου ἢ ἀἀν5 οεγραβῦ 1040 

Ουανᾶεα 586 νὰβ δὖ βοῖηα: θυὺ 5001 ἃ5 1 

“]δοκοπρα {πὸ νναΐοῃ, ἔον Π15 ἐμαῦ ργεββεα οἢ 1η6, 

Ἐουίπ ἀ14 5π6 ρα55. Ηονθεῖϊ ΒΕΓΕ, τϑ ΚΒ, 

Ις 586 πυοϑὶ {πὸ ἴο ΡΒε. ὅν, Βᾶνε γε βεξῃ πε ἢ 

ΕΥ̓ΑΌΝΕ 

νΥΒβεγείογε ἀϑκ ἴμεβ6 } Ηδτα ἅτ 1 οἡ {πε ΤΌΟΘΚ. 

Ἐνδη δ5 ἃ δἰτά, τὰν ἑαῦμον, μη 1 ροϊβεά 

[πὶ τηΐβουν ο᾽ον ἔπε Ῥυτε οἵ ΟΔρΡΆΠΕΙ5. 

ΤΡΗῚ3 

Μυ ΟΠ, νυν μαὺῦ νῖπὰ Βα Ιου, νυ δῦ Ἰου ΠΟΥ ΠΡ 

Ἰεὰ {πες 
ὙῊν ἔεε τηῖπε πουπα ἃηα οοτὴς απΐο 115 Ἰαπά 3 

ΕΥ̓ΑΡΝΕ 

ΤΠοῦ ννουάςι θὲ ψτοῖῃ ἴο ΠΕΆΙ τὴν ΡΌΓΡΟΒ6Β. 1050 

Ο [Ἀῖμεσ, [νου] ποῦ ἐπαῦ ποὺ 9Πῃου ]ἀςὺ ΠΘΔΓ. 

ΤΡΗῚ5 

Ηον ἢ- ψεγε ποῖ πὲ τῃν νεῪ ἔαῖπεν Κπὸν 
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ἹΚΕΤΊΙΔΕΣ 

ΕΥ̓ΑΔΝῊ 
κριτης ἂν εἴης οὐ σοφὸς γνώμης ἐμῆς. 

ΙΦῚΣ 
- Ν χ “-“ 7 -“ ’ 

σκευῇ δὲ τῇδε τοῦ χάριν κοσμεῖς δέμας ; 
ΕΥ̓ΑΔΝΗ 

« 

θέλει τι κλεινὸν οὗτος ὁ στολμός, πάτερ. 
ΙΦΙΣ 

Ὁ 3 » 3 » Ἁ 7 [4 « “ 

ὡς οὐκ ἐπ᾽ ἀνδρὶ πένθιμος πρέπεις ὁρᾶν. 
ΕΥ̓ΑΔΝΗ 

εἰς γάρ τι πρᾶγμα νεοχμὸν ἐσκευάσμεθα. 
ΙΦΙΣ 

κἄπειτα τύμβῳ καὶ πυρᾷ φαίνει πέλας ; 
ΕΥ̓ΑΔΝΗ 

᾿Ὶ “-“ Ν Ν Ἷ Ε 

ἐνταῦθα γὰρ δὴ καλλίνικος ἔρχομαι. 
ΙΦΙΣ 

1060 νικῶσα νίκην τίνα ; μαθεῖν χρήζω σέθεν. 
ΕΥ̓ΑΔΝΗ 

7, “ ἃ 7 “ πάσας γυναῖκας ἃς δέδορκεν ἥλιος. 
ΙΦΙΣ 

ἔργοις ᾿Αθάνας ἢ φρενῶν εὐβουλίᾳ ; 
ΕΥ̓ΑΔΝΗ 

Ὁ ῇ “ 

ἀρετῇ" πόσει γὰρ συνθανοῦσα κείσομαι. 
ΙΦΙΣ 

7, »“ ΄ ν᾿ τ νἢ » ’, ΄ τί φῆς ; τί τοῦτ᾽ αἴνυγμα σημαίνεις σαθρόν ; ι 
ΕΥ̓ΑΔΝΗ β 

“ ῇ 7 ᾿: }] οἦ 7 ἄσσω θανόντος Καπανέως τήνδ᾽ εἰς πυράν. 
ΙΦΙΣ 

ὦ θύγατερ, οὐ μὴ μῦθον εἰς πολλοὺς ἐρεῖς ; 
ΕΥ̓ΑΔΝΗ 

γε, 3 » Ἂν , 3. Λ Ὁ 

τοῦτ᾽ αὐτὸ χρήζω, πάντας ᾿Αργείους μαθεῖν. 
ΙΦΙΣ 

ἀλλ᾽ οὐδέ τοί σοι. πείσομαι δρώσῃ τάδε. 
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ΞΌΡΡΙΓΑΝΤΒ 

ΕΥΑΒΝΕ 

ΤΠοιὺ ννου]άδε θὲ πὸ νίβε Ἰυάρσε οὗ τὴν γεβοῖνε. 
ΤΡΗῚΒ 

Απᾶ ψν ἴῃ {ἢ ϊ5 αὐογα ἀσγὰν την ἔΌΥτη ἢ 
ΕΥΑΌΝΕ 

Ἐδίμοσ, [ῃ15 νϑβῦαγε ρ]ουίουβ τηθδηΐϊηρ δίῃ. 
ΙΡΗΙΒ 

Του βεειηδϑῦ ποῦ ἃ5 ὁΠ6 ὑμπαῦ πῃου χη 5 ΠΕῚ Ἰογά. 
ΕΥ̓ΑΌΝΕ 

ον ἀδεα ὑπηθαγά - οὗ πᾶνε 1 ἀεξοκεα της ἔδιι5. 
ΓΊΡΗΙΒ 

Βν ἴοι πα ὑυγα ἃρρεατγ᾽ δὲ ἔποιι ἴῃ βοῇ σιΐϑε ὃ 
ΕΥ̓ΑΌΝΕ 

γε, 1 [Ὸγ νἱοΐογγ᾽ 5 {Πατὴρ ἢ ΠΙΓΠΕΥ ΘΟΠΊ6. 
ΙΡΗΙΒ 

γηδῦ νἱοΐονν ὑΠ1|5} Ἑαΐη νψου]ᾶ 1 Ἰεάτη οὗ ἔπεα. 
ΕΥ̓ΑΡΝΕ 

ΟνοῪ 41] νυῖνεβ οὴ. ὑγῇομ πε 51 ΙΟῸΚ5 ἄονηῃ. 
ΙΡΗΙΒ 

Ι͂ὴ νροῦκβ Ὀν Ρ4]1ὰς ἴδιισῃΐ, οΥὁἹ ρυπάεπὶ νἱῖ ἢ 
ΕΥ̓ΑΌΝΕ 

ἴῃ οουγασε. ὙΠ τὴν Ἰογα ψ}}}} 1 116 ἀεδά. 
ΙΡΗΙΒ 

Ηονν βαγεϑβὶ {ῃοὰ ἢ---νν δῦ ΞουΥν τ]44]6 ἰῃϊς ἢ 
ΕΥ̓ΑΌΝΕ 

Ι ρἴυπρε ἴο γοη ρῥυτε οὗ ἀεδά (δρδηειβ. 
ΙΡΗΙ8 

Ο ἀδυρηϊζευ, βρεᾶκ ποῖ 50 θεΐοτε ἃ ἐῆσοηρ ! 

ΕΥ̓ΑΘΝΕ 
Ενεη {15 νγου]Ἱᾶ 1, ἐπαΐ 411} ηε Αὐρῖνεβ ἢθδγ. 

ΤΡΗΙΒ 
Νὰν, βΌΓοεΙν ψ}ἘΠ1 1εὐ ἔπεα ἔγομ ἐΠϊ5 ἀεεά. 

κὃς 

1060 



1070 

1080 

1090 
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ἹΚΕΤΙΔῈΣ 

ΕΥ̓ΑΔΝῊ 
ὅμοιον" οὐ γὰρ μὴ κίχῃς μ᾽ ἑλὼν χερί. 
καὶ δὴ παρεῖται σῶμα, σοὶ μὲν οὐ φίλον, 
ἡμῖν δὲ καὶ τῷ συμπυρουμένῳ πόσει. 

ΧΟΡΟΣ 
2 ψ, Ἂ ΝΜ 5 ΄ ἰώ, γύναι, δεινὸν ἔργον ἐξειργάσω. 

ΙΦῚΣ 
᾽ , ΄ 5 7 ΙΆ ἀπωλόμην δύστηνος, ᾿Αργείων κόραι. 

ΧΟΡΟΣ 

ἂ ἔ, σχέτλια τάδε παθών, 
Ν , »Μ Μ 4 

τὸ πάντολμον ἔργον ὄψει τάλας. 

ΙΦΙΣ 
ἰν » “ 

οὐκ ἄν τιν᾽ εὕροιτ᾽ ἄλλον ἀθλιώτερον. 
ΧΟΡΟΣ 

5. ΄ 

ἰὼ τάλας" 
μετέλαχες τύχας Οἰδιπόδα, γέρον, 
μέρος καὶ σὺ καὶ πόλις ἐμὰ τλάμων. 

ΙΦΙΣ 
» ͵ Ν - »Ὶ » ῇ οἴμοι: τί δὴ βροτοῖσιν οὐκ ἔστιν τόδε, 

νέους δὶς εἶναι καὶ γέροντας αὖ πάλιν; 
ἀλλ᾽ ἐν δόμοις μὲν ἤν τι μὴ καλῶς ἔχη, 
γνώμαισιν ὑσπέραισιν ἐξορθούμεθα, 
αἰῶνα δ᾽ οὐκ ἔξεστιν. εἰ δ᾽ ἦμεν νέοι 
δὶς καὶ γέροντες, εἴ τίς ἐξημάρτανε, 
διπλοῦ βίου τυχόντες ἐξωρθούμεθ' ἄν. 
ἐγὼ γὰρ ἄλλους εἰσορῶν τεκνουμένους 
παίδων τ᾽ ἐραστὴς ἢ πόθῳ τ᾽ ἀπωλλύμην. 
εἰ δ᾽ εἰς τόδ᾽ ἦλθον κἀξεπειράθην παθὼν" 
οἷον στέρεσθαι πατέρα γίγνεται τέκνων, 
οὐκ ἄν ποτ᾽ εἰς τόδ᾽ ἦλθον εἰς ὃ νῦν κακόν" 

1 ῬΆΙΘΥ ; ἴον Μ55, τέκνων. 



ΞΌΡΡΙΓΑΝΊΤΘ 

ΕΥ̓ΑΌΝΕ 

Τ,εἴ οὐ 1οὲ ποῖ-- ποὺ οαποὺ ποῖ γα ἢ ΠΟΙ 561Ζ6 ΠΊ6. 

Ι,ο, Βυυ]εα τὴν ΡοάΥ 8115, ἔου συϊθῦ ἴο {Πδε, 
ἘῸΥ ἴον ἴο της δηά ἢΐμη τὶς τὴθ οοηϑιτηδά. 

Τλγονῦς πογϑοὶ Γ ἤοηι ἔλα οἰ} οη ἐο ἐδο μι ΐε. 

σΗομῦβ 
Ο ᾿Ιαᾶν, νν»βαῦ ἀνὰ] ἀφεα Ππαῖῃ θθεη οΟΠ Ραββα οὗ 

{π6ε! 
ΤΡΗΙΒ 

Ο Αὐροβ᾽ ἀαυρθίευβ, ντείοῃθβα 1!- -υπάοης! 
ΘΟΗΟΘΕῦΒ 

ΟΣ ἔου ὑπεθ, οθ, πὸ παροὺ Ὀοσπα {Πῖ5 Τἰβϑῦν : 

Υϑεὲ ἰἰς ὰ]πθ9ς5 οὗ Βουσοῦ τουηδίποίῃ ἴον ἐπθε ἴο 566. 

ΤΡΗῚΒ 
ΝόπΠΕ οἶποὺ 588]}] γε ἢπα τηοῦα βουτονν - Οὐ 566. 

ΟΗΟΗῦΒ 
Ο αποίεπε, Ο 5ογὲ - ἔσο καη Ποαγί, 
[πα ἐπε ἔοσξαπε ραγίακοὺ ἔμποὰ ἀτὶ [ραγί. 

ΟΥ̓ Οεαΐρυβ : μου ἀπ ταΐηθ ΠΆρΡ]655 οἱὲν ἐπεγεῖη Πᾶνα 

ΓΡΗΙΒ 

ΑὮ πὰρ, ν᾿ ν 15 ποῦ {15 ἴο ππθῃ νοιοηβαξεα, 
Τυΐοε ἴο 5ε6 γουΐῃ, ἀπ ὑνῖοα τ {Π4] οἱ σὲ ἢ 

Νον ἴπ οὐν ΠοΙη65, [ἢ δαρηΐϊ 5}Π8]] [8}] οαΐ 11], 

Βγῃν νἰβάομι 5 βεοοπα ἐπουρηῖβ {Πϊ5 γε διηθπά: 
1λ1ξε ᾿ἰνεᾶ νὰ τιν ποὺ. Μιρῃὶ νὰ θαξ θὲ γουπρ 

Απᾷ οἹά ὑνῖςοε οεσυ,, 1 δην τᾶ 5Πο]α ΕἿΤ, 

γε νου]Ἱά διηεπά τι ἴῃ ἐπαΐ βεοοπα [1ξ6. 

Εογ 1, θεΠοΙάϊπρ' οὐ 5 τὶ ἢ ἴῃ 50η8, 
Εογ Ομ] ἄτεμ γεδυπεά, πα Ὀν τὴν Ἰοηρίηρ ΡΕΥ5Πῃ6α. 

Ηδά 1 ἴο ἐπαὲ οοπια ἢγϑι,---Ὄν βυευηρ ργονεὰ 
γγμαΐὶ ἴο ἃ ἔδι μου οἢ1]α - θουεανεηθηΐ τη 688, 

Ι πᾷ πενὲῖ οομηδ ἴο ἰῃϊς, ἕο {15 ἀαν᾽β ψοΕ, 
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ΤΚΕΤΙΔΕῈΣ 

“ ΄ Χ ὑλ Ν ὅστις φυτεύσας καὶ νεανίαν τεκὼν 
ἄριστον, εἶτα τοῦδε νῦν στερίσκομαι. 
Φ ᾿ δ Ἁ Ν , , ἴω εἶεν: τί δὴ χρὴ τὸν ταλαίπωρόν με δρᾶν; 
στείχειν πρὸς οἴκους ; κᾷάτ᾽ ἐρημίαν ἴδω 

ἋΛ. λ, 40 » 77 3»- 8 [οἷ βί ᾿ πολλὴν μελάθρων ἀπορίαν τ᾽ ἐμῷ βίῳ; 
ΕΝ Ν , “ ,ὔ , 

ἢ πρὸς μέλαθρα τοῦδε Καπανέως μόλω; 
“ὃ 7 δη0᾽ ον υδαὶ ν Ὁ “ὃ 

ἥδιστα πρίν γε δῆθ᾽, ὅτ᾽ ἣν παῖς ἧδε μοι. 
» » ΟΣ ὙὙ Ψ, Ὁ .} νὴ ΄ 

ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽ ἔστιν ἥ γ᾽ ἐμὴν γενειάδα 
7 3. ῪΥ “ Δ ΄ ῇ 1100 προσήγετ᾽ ἀεὶ στόματι καὶ κάρα τόδε 

κατεῖχε χερσίν: οὐδὲν ἥδιον πατρὶ 
, 

γέροντι θυγατρός" ἀρσένων δὲ μείζονες 
ψυχαί, γλυκεῖαι δ᾽ ἧσσον εἰς θωπεύματα. 

5 ς Ψ» [ο ͵ 5. τΑν ᾿] 5 , οὐχ ὡς τάχιστα δῆτά μ᾽ ἄξετ᾽ εἰς δόμους 
σκότῳ τε δώσετ᾽; ἔνθ᾽ ἀσιτίαις ἐμὸν 

δέμας γεραιὸν συντακεὶς ἀποφθερῶ. 
7 ΑΔ; 7 ε 2 ) ἴω 

τί μ᾽ ὠφελήσει παιδὸς ὀστέων θυγεῖν ; 
ὦ δυσπάλαιστον γῆρας, ὡς μισῶ σ᾽ ἔχων, 
μισῶ δ᾽ ὅσοι χρήζουσιν ἐκτείνειν βίον, 

1110 βρωτοῖσι καὶ ποτοῖσι καὶ μαγεύμασι 
παρεκτρέποντες ὀχετὸν ὥστε μὴ θανεῖν' 
οὺς χρῆν, ἐπειδὰν μηδὲν ὠφελῶσιε γῆν, 

ῇ ὩΣ θανόντας ἔρρειν κἀκποδὼν εἶναι νέοις. 

- ΠΝ ΘΝ Ψ ΦΟΟΝ Ὁ’ 

ΧΟΡΟΣ 
ἰώ, τάδε δὴ παίδων φθιμένων 
ὀστᾶ φέρεται. λάβετ᾽, ἀμφίπολοι 
γραίας ἀμενοῦς" οὐ γὰρ ἔνεστιν 
ῥώμη παίδων ὑπὸ πένθους, 

1 ΒΏΌΓΠΘΥ : ἴον ΜΗ, χειρί: πατρὶ δ᾽ οὐδὲν ἥδιον. 
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ΞΌΡΡΙΙΑΝΤΒ 

ΤᾺ, ΠηῸ θεραῦ ἃ γοιπρ' 580η. οἵ τὴν οἱ πη 5 
Μοβὺ ροοάϊν, ἃπα πὲ πον οὗ Πΐπι ὈΘΥΘΙ ! 
ΝῸ τηογ8 !--ὐν δῦ τηϊβὺ 1 ἀο, ὑΠ6 βουγον -γαυρΐ ἢ 
γγεπα Πομπιο ὃ---«πα ἢ]]6δα ἢ ἀΘϑοϊδείοη 566 
Ηοιηε---ον τὴν {πὶ {πΠ6 πυροῦ οὗ ἀδβραὶνῦ 
Οὐ 566 Κ {ΠῸ τηδηβίοη οὗ γοῃ (ἀράπειιβ ἴ--- 
Οποο 5υνεεῖ, Ο ουνεεῦ, ἤθη {5 τὴν ἀδιιρῃξεν ᾿νε ! 
ΑἩ, Ραΐ 586 15 ΠῸ τοὙ86, γῆ νγοπΐ ἕο ἄγαν 
Ἰονγῃ ἴο ΠΟΥ 1ἰρ5 τὴν ἕασθ, ἕο] ἴπ ΠΟΥ ΔΥΠῚ5 1100 
Μίπε Πεδᾶ :--πδιρηϊ συνθαεῖευ ἐμδη ἃ ἀδιρ εν 15 
Το ρυεν- αὶ γα 51. ; 5Β0η8᾽ ἢθαγίβ θῈ σγϑαΐθυ-γατηθά, 
Βαυΐ ποῖ, ποὺ ἐπε ῖγ5 π6 ἀθὰν σαγθϑϑίπρ' νν1165 ! 
Ι,βδα πιθ, ἢ ορεεα Ο Ἰεδα της ἴο τηΐηα ΠΟΠΊ6, 
Απα Πίάδ ἴῃ ἀδγκηθβ5, ὑποῦο ἴο τη 8η δμα 
ΟΥ̓ τηϊ5 οἱ ἔγαμηθβ, Ὀν ἔαϑεϊηρ μ᾽ ποα ἀνναν. 
ὙγΠαΐ ργοῆξ 181 τοῦθ τὴν ἀδιρῃξουΒ θοπδς ἢ 
Βίγομρ' τ βίον ΕἸα, Ο πον 1 Ἰοαΐῃε ἔῃν σταβρ--- 
Τραῖῃα ἐπι νν ἢΪΟἢ 566 κΚ ἴο ᾿Ἰδησίῃοϑη οὐ 11ξπ᾿5 βρϑῃ, 
Βγν τηϑαῖβ ἃπα αἀγηκ5 ἀπά τηᾶρσίο ρΡἢΠ τα -5ρΡ6}}5 1110 
10 ὕυση [1{π᾿5 ΟΠΔππΕ], ὑπαὶ παν τηᾶν ποῖ αἶα, 
Ὑηο, θη πον σὰ θαΐ οὐ το 5 οὗ {πε στουηά, 
5ΠΟΌ]α δ ποα, ἀπ αἴ6, ἀπα τῆλ κα νγὰν ἴῸΥ ἐπε γοῦηρ. 

1λὲ σίαρε σγασεαί ῳ Αἰ Ϊ5 τοις ἃ ργοοεδοίοη, τη τολέολ ἐδε 
50Ν8 0} ἐλο ἀφαά οἰῖοξς ὕδαν ἐδο τιγτς οοπίαϊπῖηρ ἐκεῖν αδἢό5. 

7 λὲ πιθηιδοῦς ΟΓ ἐἤε σποῖῦβ αὐύυάποο ἰο πιϑεέ ἐξϑηι. 

ΘΗΟΒΒ 
νοε ἰβ πῆρ, μος ! 

Οην τά, οπννασα {πῸ θΟΠ65 οὗ 50η5, 5Ξ0η5 ἀ686, 
Ατα θοῦπα : Ο Ἰεπά τηδ6 γοι Π8Π65 ; τὴν βίγεησίῃ 15 

ΒΡ6α, 
Ηδπατηδίαξ : βὑυῖο κοι ψ]ἢ 614, ἴῃ ἢ 11 41655 ρδίη 

Ι αϊηῦ ΤῸ τὴν ἀθ δ. 505 5ἰδἴῃ, 
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ΓΚΕΤΙΔΕΣ 

- ; ΄, 7 ΄ 

πολλοῦ τε χρόνου ζώσης μέτα δή, 
καταλειβομένης τ᾽ ἄλγεσι πολλοῖς. 
τί γὰρ ἂν μεῖζον τοῦδ᾽ ἔτι θνητοῖς 
πάθος ἐξεύροις 
Ε ΄ ῇΓ 3..γ0.9 7 ἢ τέκνα θανόντ᾽ ἐσιδέσθαι; 

ΠΑΙΔΕΣ 

φέρω φέρω," στρ. α΄ 
τάλαινα μᾶτερ, ἐκ πυρᾶς πατρὸς μέλη, 
βάρος μὲν οὐκ ἀβριθὲς ἀλγέων ὕπερ, 
ἐν δ᾽ ὀλίγῳ τἀμὰ πάντα συνθείς. 

ΧΟΡΟΣ 
οὐβει ϑ'Ψ 

ἐῶ ἰώ" 
“ , 

πᾷ δάκρυα φέρεις φίλᾳ 
ματρὶ τῶν ὀλωλότων, 

2 ἣν ΄ 

σποδοῦ τε πλῆθος ὀλίγον ἀντὶ σωμάτων 
7 “᾿ ᾽ 

εὐδοκίμων δήποτ᾽ ἐν Μυκήναις ; 

ΠΑΙ͂Σ α’ 

παπαῖ παπαῖ" ἀντ. α 
ἐγὼ δ᾽ ἔρημος ἀθλίου πατρὸς τάλας 
ἔρημον οἶκον ὀρφανεύσομαι λαβών, 
οὐ πατρὸς ἐν χερσὶ τοῦ τεκόντος. 

ΧΟΡΟΣ α’' 
3.Ξ᾿ 5. ΨὮ 

ἰὼ ἰώ" 
“- Ν , 5 ον "4 ποῦ δὲ πόνος ἐμῶν τέκνων, 

ποῦ λοχευμάτων χάρις 
τροφαί τε ματρὸς ἄυπνά τ᾽ ὀμμάτων τέλη 
καὶ φίλιαι προσβολαὶ προσώπων; 

1 ῬΑΙΘΥ 5 διγδησθιηθηῦ οὗ ὑμ15 Οὐηληιοβ δἀορίθα, 

᾿ 
ἣ 
᾿ 



ΞΒΌΡΡΙΙΑΝΤΕ 

Βονεα ἄονη ππάϑὺ {πὸ Ἰοδα οἵ γϑαῦβ Οἢ ν ΘΑ 5, 
αβϑίέεα Ἔνοὺ ] ἘΠ Θουτονν 5, ἄγ νΥῊ ἢ ἔδαγο. 
Οου]!αάϑὺ ἔποῖι {61} οἵ ἃ ΠΥ ΘΥ, ΘΟΥΘῚ οἰτοκε 

ΤΠαὶ Πρ τοὶ οὐ τόσα] (ὉἸΚ, 
ΤΠὰπ θη τποΐπεῦβ ΘΠ] {πεῖν ἀδαα βοηβ᾽ ὈΪΕΥΘ ἢ 

ΓΗΘΗῸΒ ΟΕ ΟΓΗΙΠΚΌΉΗΕΝ 

ΙῬεαγ, Ὁ 1 ᾿θδϑδΐῦ, (δέν. 1) 
Βα υοΐμον, πῸ6 ᾿πὴρ5 οὗὁἨ τὴν τὸ οη {πὲ 

Ρατηϊηρ",-- [{πετε,--- 
Α θυγάδη ποὺ ΠΙσῃΐ, ἔθου {πὸ ννεῖρηϊ οὗ τὴν ΒΟΥΤῸνν 15 
ΑἹ] ὑπαῦ 1 ἰονε ἰπ ἐ[15 ΠΕ νὶα] ᾿π ΓΠΪ Π σ᾽, 

ΓΗΟΗῦ5 ΘΕ ΜΟΤΗΕΗΒ 
ῆοεα ἰβ τηδὶ νος! 

[5 1ὖ 411 ὑπαῦ ἔποιι Ὀγπροβὺ, ὑΠ6 δα] ὑθαγθ᾽ ἤον, 
Τὸ πε ἀδδα τηδη᾿5 πηοΐῃου ἢ---παισῆῃϊ οἶδε οαπϑὺ 

. ὅπου 5Πον Ὁ [{ΠῸ τῆδθη οἵ τἜ πον 

1190 

Τὸ ἃ μαπάξῃ! οἵ ἀυθὲ Ὀγουρης ἄοννῃ ἀγα ἔμ6 ἔοντηβ οὐ 1130 
50. Ἱ]Ἱουίοιιβ σύν ἢ1]6 ἴῃ Μνοεπαα-ἕοννῃ ἢ 

ΕἸΗΒΤ ΟΗΠΠῸ 
ΓΠΑΙΪΑ 5 ἔου τὴν ἄοουῃ ! (Άπί. 1) 

586 50η Ὀγν δὴ 111-ϑἔαστεα 6 ΓΌΓΘΆ ΚΘΗ, 
Ηεποοίοσυτῃ 1 ἱπ μευ {Π6 οὐΡΠ απ’ 5 ἀδβοϊαΐε ΠΟμης, 
Ὀπβῃο]ξεσεα Ὀγ ἃγπὴ5 οὗ ἐπε ϑἰτε οι ν᾽ Πποβὲ Ἰοΐηβ 

Ι νὰ5 ἴἌκεη. 
ΡΊΗΒΤ ΜΟΤΗΕΕ 
Υγοε ἴον τὰν ρ]Πρηΐϊ! 

ὙΠ Πουνγασα Παίῃ τὴν ἴ01} ἔρον τὴν θᾶ 65 [ἈΚθὴ 
Πιση "Ὁ 

γαῖ πουν ἀοἱἢ ἐπε ραίῃ οἵ τὴν γᾶν] γεααῖξε ἢ 
Βδῦ τανγασα Παίῃ ἐπε τποῖμετβ Ὀγθαβί, ἃπα ἐπε ἐγεὲβ 

ὑμαῦ νρουἹᾶ ἔδακε πὸ τεβί, [Ργεββεα ἢ 
Απαὰ {πθῸὸ ἴβος ἴο ἐμὲ ἄδὰνῦ [{{||6ὶ Ἀαθε-δοε 
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ΚΕ ΤΙΔΕΣΣ 

ΠΑῚΣ β΄ 

βεβᾶσιν, οὐκέτ᾽ εἰσίν" οἴμοι πτάτερ' στρ. β΄ 
1140 βεβᾶσιν' αἰθὴρ ἔχει νιν ἤδη, 

ΧΟΡΟΣ Α’ 

πυρὸς τετακότας σποδῷ" 
ποτανοὶ δ᾽ ἤνυσαν τὸν “Αιδαν. 

: ΠΑῚΣ γ' 

πάτερ, μῶν σῶν κλύεις τέκνων γόους ; 
ἄρ᾽ ἀσπιδοῦχος ἔτι ποτ᾽ ἀντιτίσομαι σὸν φόνον ; 

᾿ 

᾿ ᾿ 
Ἵ 
Ι 
ἢ 

Ὶ 
᾿ 
Ἷ 

ΧΟΡΟΣ γ' 

εἰ γὰρ γένοιτο, τέκνον. 

ΠΑῚΣ δ' 
ἔτ᾽ ἂν θεοῦ θέλοντος ἔλθοι δίκα ἀντ. β΄ 

πατρῷος: οὔπω κακὸν τόδ᾽ εὕδει. 

ΧΟΡΟΣ δ’ 
ἅλις γόων, ἅλις τύχας, 
ἅλις δ᾽ ἀλγέων ἐμοὶ πάρεστιν. 

: ΠΑῚΣ ε΄ 

1150 ἔτ᾽ ᾿Ασωποῦ με δέξεται γάνος 

χαλκέοις ἐν ὅπλοις Δαναϊδῶν στρατηλάταν. 

ΧΟΡΟΣ ε' 
ἴω ῇ, Ν 2 ΄ 

τοῦ φθιμένου πατρὸς ἐκδικαστάν. 

ΠΑῚΣ ς΄" 

στρ. Ὑ 
» 5 2 - ͵ ἐ Ὁ.) Σ Ψ Ὁ 

ἔτ᾽ εἰσορᾶν σε, πάτερ, ἐπ᾽ ὀμμάτων δοκῶ--- 

ΧΟΡΟΣ ς’ 
φίλον φίλημα παρὰ γένυν τιθέντα σόν. 
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; ΘΟΡΡΙΙΑΝΤΕ 

ΞΕΟΟΝῸ (ἪΠ|.0 

(ὅν. 3) 
ΤΠεν ἀτὸ ροπα ! Νὸὼ 50η5 Παβῦ ποι ἈΠ ΠΙΟΥΕ--- ΠΟΥ 

ἃΥΘ Ἰοβὶ !-- ρῃοβί. 
ΑἸὰς [Ὁ τὴν ἔδιμεν !- ἀΠγοῸρἢ νοϊα αἱ ἀυ15. ἐδ οἢ 

ΒΕΟΟΝῸ ΜΟΤΗΕΕ 
ΤῊδν οὐ] 6 ἃ ἴο ἅ5Π65 τη ἤδτηθ ἃ5 πεν ἰἂν, 
Απά τὸ Ηδάδβ πον πᾶνα πον σψἱπηροα {πεῖν νὰν. 

ΤΗΙΗῸ ΟΗΠ 
Ο τὴν λίπεν, ἐπε νν41}}] οἵ τὴν 80η5 υἱηροῦῃ ἀονη 

απἴο {Π66. 
ΑὮ 51Π4}} 1 Ἔνεὺ ὈθΑῚ 5}16]4, ἀπ ἀν θηΡῈΥ ἴο ὈΕῈ 
ΟΥ̓ τὴν Ὀ]οοα ἢ 

ΤΗΙΗ ΜΟΤΗΕΡ» 
Οοά ρσταπῦ 1, τὰν οἢ1]4, το ἀπ ν ἀδϑίϊην ! 

ΕΟΠΉΤΗ ΟΗΠΠῸ 

(ὅπηι. 2) 
Μν ἐἈυ εν 5. ἀνεηρίηρ "-- οη6 ἦἂν ἀπο πῈ 5}Π8}] [Ὁ 

ΘΟΙΠΕ, πε τοι. 
Πἰ αοα 1} :--ἰπῈ στοηρ οεερεῖῃ ποῖ Ὀν Πἷ5 546 ἴῃ 

ΕΟΘΒΤῊ ΜΟΤΗΕΗ 
ΔΝ, το-ἀα γ᾽ 5 ἀἰβαβῦθυ ἈΠῸ ΞΟΥΤῸν σπῆϊοε : 
ΠΟ Ὶ ἢ ΠῸ στίθῖ οἢ τηΐπε δανὲ ἐΠπαΐ 1165 ! 

ΕἸΕΤΗ (ἪΠῚ0 
Ηα, νεῖ 5118}} πεν ργεεῦ τα, Αβοριιθ᾽ τρρΡ]ε5 οἵ Ἰιρῃΐ, 
Τάς {πῸὶ Πλαπᾶδης ΟΠ γα ἴπ ὈΓΆ55- 181} αἰρῃξ ! 

ΕἸΕΤΗ ΜΟΊΗΕΒΗ 
Α ομαιηρίοι ἔποι οὗ ἐπ ν ρου βη θα αύ ποὺς ΥἹρ τ. 

ΞΙΧΤῊ (ΗΠ 

Ο {ποὺ τΐπο. πίη κα 1 566 {ῃδ6 πον--- (ϑέν. 9) 

Π ΒΙΧΤῊ ΜΟΤΗΕΕ 
Τανίηρ ὑΠ6 Κιβ5 οἵ Ιονε ἀροῖ ἐν Ὀτονν. 
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ΙΚΉΌΤΙΔΕΣ 

{Ὁ τὰ β 

λόγων δὲ παρακέλευσμα σῶν 
ἀέρι φερόμενον οἴχεται. 

ΧΟΡΟΣ ς΄ 
δυοῖν τ ἄχη, ματέρι τ᾽ ἔλιπε--- 
σέ τ᾽ οὔποτ᾽ ἄλγη πατρῴα λείψει. ' 

ΠΑΙ͂Σ Ὁ 
Ψ, 4 ΄ “ ΕΣ: ΄ » , 

ἔχω τοσόνδε βάρος ὅσον μ᾽ ἀπώλεσεν. ἄντ. Ὑ 

ΧΟΡΟΣ (΄ 

φέρ᾽, ἀμφὶ μαστὸν ὑποβάλω σποδόν. 
ΠΑΙ͂Σ (' 

Μ ῇ ,ὔ Μ 

ἔκλαυσα τόδε κλύων ἔπος 

στυγνότατον" ἔθιγέ μου φρενῶν. 

ΧΟΡΟΣ ( : 
ὦ τέκνον, ἔβας" οὐκέτι φίλον ' 
φίλας ἄγαλμ᾽ ὄψομαί σε ματρός. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
"Αδραστε καὶ γυναῖκες, ᾿Αργεῖαι γένος, 
ὁρᾶτε παῖδας τούσδ᾽ ἔχοντας ἐν χεροῖν 
πατέρων ἀρίστων σώμαθ᾽ ὧν ἀνειλόμην' 
τούτοις ἐγώ σφε καὶ πόλις δωρούμεθα. 
ὑμᾶς δὲ τῶνδε χρὴ χάριν μεμνημένους 
σῴξειν, ὁρῶντας ὧν ἐκύρσατ᾽ ἐξ ἐ ἐμοῦ. 
παισὶν δ᾽ ὑπεῖπον τοῖσδε τοὺς αὐτοὺς λόγους, 
τιμᾶν πόλιν τήνδ᾽, ἐκ τέκνων ἀεὶ τέκνοις 
μνήμην παραγγέλλοντας ὧν ἐκύρσατε. ' 
Ζεὺς δὲ ξυνίστωρ οἵ τ᾿ ἐν οὐρανῷ θεοὶ 
οἵων ὑφ᾽ ἡμῶν στείχετ᾽ ἠξιωμένοι. : 

ΑΔΡΑΣΤῸΣ 
Θησεῦ, ξύνισμεν πάνθ᾽ ὅσ᾽ ᾿Αργείαν χθόνα 
δέδρακας ἐσθλὰ δεομένην εὐεργετῶν, 
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ΒΌΡΡΙΙΑΝΤΘ 

ΒΙΧΤΗ ΟῊΠῚῸ 
Βυΐ την νογάς οἵ ἐχῃορεηρ ἀγα σου ἕο πϑαρ  : 
ΤΠΟν τὰ νναβιδα ἀἴαν οα. 1Π6 νυ ἱπα᾽ 5 ννἱηρ απ. 

ΒΙΧΤῊ ΜΟΤΗΕΗ 
{{πἴο ὑνναἴῃ ἰδ ἀπρ 5}; θεααδαῦπ θα, το 116. 
Απά οτίϑε ἔου τπν ἔἈΌΠΠ6Υ 5}}8}} ποὺ ἰεᾶνε {Π66. 

ΞΕΨΕΝΤΗ (ἪΠΠ0 

Βν {Π15 τὴν θυάθη ἀπ 1 4}} ἀπάοπε' (Ληί. 

ΒΕΝΕΈΝΤΗ ΜΟΤΗΒΕ 
οὐ πὸ Θθγαοε {πὸ ἅ51}165 Οἵ τὴν 50}! 

ΒΕΥΕΝΤΗ ΟἨΠ0 
Ι ψεὸρ ἴο πεάγκεη την ρμίζθοιις ννογά, 
Μοβὲ ρίϊζεουβ---ἰπε ἀερῖῃ5. οἵ πῖπε Ππεὰγὲ παι 

ϑαγγ α. 
ΘΕΥΕΝΤΗ ΜΟΤΗΕΗ 

Ο 50ῃ, ποι ἀτΐ ρὍΠΕ : ΠΕΡΕΙ ΠΟΤῈ 5Π8}} 1 οὰζο 
Οἱ {πε Ἰρῃὶ οὗ τῆν τποΐπεν τπν ο]ουίοιιβ ἕαοε ! 

ΤΗΕΞΕΌΒ 
Αἀγαβῖαβ, ἃπΠα νὰ ἀδιηθα οὗ Αὐρῖνε γὰςε, 
Υε 566 {πε86 ομ]άσεη θεδυϊηρ ἴπ ἐπ εῖν Παηα5 
ΤΗΕ ἀικὶ οὗ ρα]]αηΐ 51.858 ὑγ που 1 γϑαβεμηεᾶ : 
ΤΗδὺ ἀπδὲ ἀο 1 ἀπα Αἰπεηβ σῖνε ἴο {Π 656. 
Βαυΐ νε πυϑὺ συάγα ἘΠ6 τπϑιηοῦν οὗ [Πϊ5 σγᾶςε, 
Κεερίηρ' τὴν ὈΟΟῊ ἴον γε Ὀθἔογε γΟΌ ΕΥ65: 
Απᾶ οη ἔπμεβε θουϑβ 1 ἰὰν {πε 56] ἔβατηθ σῃδυρε, 
Το Πποποῖῖν Αὐμεηβ, Πα ΤῸ ΠῚ 500 ἴο 500 
Τὸ Ρ855 οἱ {κὸ ἃ νναϊοῃνγογα {ῃϊς οὐ ὈΟΟΗ. 
Ι,.ο. Ζευβ ἰ5 νυϊζηθβϑ, ἀπα ἐπε (οαϑ ἴῃ ἤδάνεη, 
Ηον Πποποιτεά ἀπα πον ανοιγεα ἤθηοε γα Ρᾶ55. 

ἈΡΗΑΒΤΙΞ 
ΤΉΘβειβ, οὐν Ποαγὺς Κπονν 41} ἐν ΠΟ ]6 ἀεεάς 
Τὸ Αὐροβ, ἀπα ἐῃν Κἰπάμοϑ5 ἴῃ Ποὺ πθϑά. 

3) 1160 

1τυ 
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ΚΕ ΤΙΔΕΣ 

χάριν τ᾽ ἀγήρων ἕξομεν'" γενναῖα γὰρ 
παθόντες ὑμᾶς ἀντιδρᾶν ὀφείλομεν. 

ΘΗΣΕῪΣ 
7 ΞΕ τ, ὅ Ὁ ἡ Ὰ Μ 3 κα “ , 7 

τί δῆτ᾽ ἔθ᾽ ὑμῖν ἄλλ᾽ ὑπουργῆσαί με χρή; 
ΑΔΡΑΣΤΟΣ 

ΡΟΣ ΜΌΝ ᾿ Ν ν ᾿ ἢ ͵ 
χαῖρ᾽ ἄξιος γὰρ καὶ σὺ καὶ πόλις σέθεν. 

ΘΗΣΕῪΣ 
»Μ 7» 5 Ἀ Ν Ἀ -“ 5 “- Δ 

ἔσται τάδ᾽. ἀλλὰ καὶ σὺ τῶν αὐτῶν τύχοις. 

ΑΘΗΝΑ 
ἄκουε, Θησεῦ, τούσδ᾽ ᾿Αθηναίας λόγους, 
ἃ ΄ “ ἴω 535. “Ὁ Υ ἃ χρή σε δρᾶσαι, δρῶντα δ᾽ ὠφελεῖν τάδε. 

Ν ἴω 7΄» - “ ΝΜ. 5Υ ὦ , ῇ μὴ δῷς τάδ᾽ ὀστᾶ τοῖσδ ἐς ᾿Αργείαν χθόνα 
παισὶν κομίξειν ῥᾳδίως οὕτω μεθείς, 
ἀλλ᾽ ἀντὶ τῶν σῶν καὶ πόλεως μοχθημάτων 
πρῶτον λάβ᾽ ὅρκον. τόνδε δ᾽ ὀμνύναι χρεὼν 
᾿Αδραστον' οὗτος κύριος, τύραννος ὦν, 
πάσης ὑπὲρ γῆς Δαναϊδῶν ὁ ὁρκωμοτεῖν. 
ὁ δ᾽ ὅρκος ἔσται, μήποτ᾽ ᾿Αργείους χθόνα 
εἰς τήνδ᾽ ἐποίσειν πολέμιον παντευχίαν, 
ἄλλων τ᾽ ἰόντων ἐμποδὼν θήσειν δόρυ. 
Ἃ 5. «ὔ ᾿ ῇ » γ ἢν δ᾽ ὅρκον ἐκλιπόντες ἔλθωσιν πόλιν, 

“ 3 4 , ες 7 ῇ κακῶς ὀλέσθαι πρόστρεπ᾽ ᾿Αργείων χθόνα. 
ἐν ᾧ δὲ τέμνειν σφάγια χρή σ᾽, ἄκουέ μου. 
ἔστιν τρίπους σοι χαλκόπους εἴσω δόμων, 
ν Ἰλίου ποτ᾽ ἐξαναστήσας βάθρα 
Ἰέαεενν ἐπ᾿ ἄλλην Ἡρακλῆς ὁρμώμενος 
στῆσαί σ᾽ ἐφεῖτο Πυθικὴν πρὸς ἐσχάραν. 
ἐν τῷδε λαιμοὺς τρεῖς τριῶν μήλων τεμὼν 
ἔγγραψον ὅρκους τρίποδος ἐν κοίχῳ κύτει, 
κἄπειτα σῴζειν θεῷ δὸς ᾧ Δελφῶν μέλει, 

"δ ὁ Σεῖς: 4 Υ, 5». , 

μνημεῖά θ᾽ ὅρκων μαρτύρημά θ᾽ Ἑλλάδι. 
Ἔν 9. ἍΝ ͵ ἥ Ν ΄ , 

ἡ δ᾽ ἂν διοίξης σφάγια καὶ τρώσῃς φόνον, 

ἘΎΨ νυν». 

νὰ 



ΦΌΡΡΙΙΑΝΤΕ 

Οὐ Ἰονὸ 51.4}} πο ΕΥ ννὰχ οἱ : νὰ Πᾶνε ἄδαϊξ ψ ἢ τὶς 
ΝΌΡΙν : νοι ἀθέους ονο γοῦ {κα ἔὸν {{κε.ὄ 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
γγΠηαΐ βϑυνίοα γοὺ γϑιηδίηβ ὑπαῦ 1 τᾶν ΓΈ ΕΓ ἢ 1180 

ΑΘΗΑΒΤῸΞ 
Βὰγα ννΕ]} : ἕου ποι ἀτὲ ννουΐῃν.---ἰποι ἀπ ΑΥΠ 65. 

ΤΗΕΒΕῸΞ 
50 "ὲ ἴ. Ππὸ φάθ ἔογίαπο ᾿ἰρηΐ ον {πεε. 

ΔΤΉΕΝΑᾺ ἀρροαν5 ἴηι ἤθν οἰαγίοί αὖουε ἐδ ἱοηιρίε- τοῦ]: 

ΑΤΉΕΝΑᾺ 
αἴνε εἀν, Ὁ ἽΠπδϑεὺβ, το Αὐμπεηδ5 πες 
ΥΠπαῦ ποὺ τὲ ἀο---οΥ ΑΥΠ ΘΠ 5᾽ βουνίοε 60 :- 
ΥἹοΙα ἔποι ποῦ τρ ἔπι5 Πρ Εν νομδὺ θΟ 65 
Εὸν ὑπ 86 ὑπ 6 1} 50η5 ἴο δᾶ} ἴὸ Αὐρῖνε ἰαπά. 
Νὰν, ἢυβὺ, ἴον {Ππης ἀπ ΑἸΠδΘηθ᾽ ἔγαναῖ 5 βα Κα. 
Απ οὐ ἴακε οἵ ἔπεῖη. [,εὖ Ααἀγαβῦι5 ϑυνϑαῦ.- 
Ηδ6 ἁηϑνθγθῖῃ ἔον ἔπ θη. ἀδβροῖ οἵ ἐμεῖν (ΟἸΚ. 
ΕῸΥ 8}1 τοίη οὗ ἔπε Ἰαπὰ οὔ ᾿)απδιϑ᾽ 50η5 :-- - 1190 
Βε {πΠῖ15 ὑπὸ οἁΐῇῃ,--[Πὰΐ πον εν ΑΥρῖνε ᾿ηθῃ 
54}1 θδδν ἀραϊηδί {Π15 ἰδ ηα ἀὐγὰν οὗ ννᾶῦ : 
ΤῸ οὐποὺβ οουηθ, ἘΠ ΕΙΣ 506 81 5Π4}1 θὰν ὑπεῈ νυν. 
ΠῚ πον Ὀγεακ οαἴῃ, ἃπα οι ἀρϑίηϑί οἵα" τον. 
(411 ἀοννη οὴ ΑΥΡῸΞ πλ]5 Ά Ὁ]6 Τα]. 

Δπα ψΠ θυ ἴο οἷν {πε ν]οῦπης ἤΘΑῚ τη6 {6]} : 
Ποῦ Παβὺ ἃ ὈγάΖθη ἐπροά ἴῃ {πη Π4]]ς, 
γγΠῖο ἢ Ηδγου]θς, ἤγουν ΠΙῸμ᾽ 5 ον ευΓονν 
Ηδβύηρ Προ ποῦ Π6. τϊρῖν 85 Κ. 
Βαάδ {πδὲ ἴο 5εἴ ἀρ αὐ {πε Ῥυυηίδη ἢ δα Π.. 1900 
Ο᾽ εν τΠῖ5 ἔῆγεε ἐῃγοαῖς οὗ [ῆγες 5ῃ6 6 ρ 5ενεὺ ἔπη οι. 
Απά ἴῃ {Π6 ὑροα᾿ 5 ΠΟΙ]ον σγάνα {Πε οδίῃ. 
ΤΏ θη σἵνε 1 ἴο ἐπε 1) ΕἸ] ρῃΐδη αοα ἴο συδγά. 
ΤΌΚεη οὗ οἀἴῃς δηὰ νυ ]πθϑο απο Η 6]]85. ἘΣΌΤΟΣ 
Αμα {παῖ Κεϑὴ Κηϊΐε, σευ ποι 5Π4}]} ἢᾶνε 

ΘᾺ 
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ΙΚΈΌΤΙΔΕΣ 

ὀξύστομον μάχαιραν ἐς γαίας μυχοὺς 
κρύψον παρ᾽ αὐτὰς ἑ ἑπτὰ πυρκαιὰς νεκρῶν" 
φόβον γὰρ αὐτοῖς, ἤν ποτ᾽ ἔλθωσιν πόλιν, 
δειχθεῖσα θήσει καὶ κακὸν νόστον πάλιν. 
δράσας δὲ ταῦτα πέμπε γῆς ἔξω νεκρούς. 
τεμένη δ᾽, ἵν αὐτῶν σώμαθ᾽ ἡγνίσθη πυρί, 
μέθες παρ᾽ αὐτὴν τρίοδον ᾿Ισθμίαν θεῷ. 
σοὶ μὲν τάδ᾽ -εἶπον" παισὶ δ᾽ ᾿Αργείων λέγω: 
πορθήσεθ' ἡβήσαντες ᾿Ισμηνοῦ πόλιν, 
πατέρων θανόντων ἐκδικάζοντες φόνον, 
σύ τ᾽ ἀντὶ πατρός, Αἰγιαλεῦ, στρατηλάτης 
ψέος καταστάς, παῖς τ᾽ ἀπ᾿ Αἰτωλῶν μολὼν 
Τυδέως, ὃν ὠνό ἕε Διομήδην πατή ς, όμαξε Διομήδην πατήρ. 
ἀλλ᾽ οὐ φθάνειν χρὴ συσκιάξοντας γένυν. 
καὶ χαλκοπληθῆ Δαναϊδῶν ὁ ὁρμᾶν στρατὸν 
ἑπτάστομον πύργωμα Καδμείων ἔ ἔπι. 
πικροὶ γὰρ αὐτοῖς ἥξετ᾽, ἐκτεθραμμένοι 
σκύμνοι λεόντων, πόλεος ἐκπορθήτορες. 

κοὐκ ἔστιν ἄλλως: ᾿Εὐπίγονοι δ᾽ ἀν᾽ “Ελλάδα 
κληθέντες ὠδὰς ὑστέροισι θήσετε: 
τοῖον στράτευμα σὺν θεῷ πορεύσετε. 

ΘΗΣΕῪΣ 
δέσποιν ᾿Αθάνα, πείσομαι λόγοισι σοῖς" 
σὺ γάρ μ᾽ ἀνορθοῖς, ὥστε μὴ ᾿ξαμαρτάνειν' 
καὶ τόνδ᾽ ἐν ὅρκοις ζεύξομαι: μόνον σύ με 
εἰς ὀρθὸν ἵστη: σοῦ γὰρ εὐμενοῦς πόλει 
οὔσης τὸ λοιπὸν ἀσφαλῶς οἰκήσομεν. 

ΧΟΡΟΣ 

στείχωμεν, ᾿Αδρασθ', ὅρκια δῶμεν 
τῷδ᾽ ἀνδρὶ πόλει τ᾽" ἄξια δ᾽ ἡμῖν 
προμεμοχθήκασι σέβεσθαι. 

. 5.» 

τῶ ΝΣ δέ ΡΡ ΎΨ Ὁ» αν γν ἩΨΡ: 

δ νο».. κώνων. ἐν “ ... ψῳ»͵ 



ΘΌΡΡΙΙΑΝΤΘ 

ΗΘ νἱοξίμς νυ τὰ {πὲ ἀθδ!!)-υνουπα, ανν Ποῖ] 

ΤΙ ἰν6 δασ 5 ἀδρῦ!5. παν Ὀγ ὕΠ6 5θνεὴ ᾿Υγ65. 
ον, 1 ὉΠπὸν παν ο ἢ οα. ΑἸΠ 65 Ἔν δῦ, {Π}15, [5Π4Π|6. 
ΘΠ ον ὑπ θη, 5141} ἀδαπῦ, ἀηα ἔασι ὑπ θὰ θαοὶς νυ ἢ 
ΤΗῖς ἄοπο, {πθη βεπά ἐπςῸ ἀθδα ἀπϑὺ ἔουτῃ {πὸ ᾿απ., 1910 
ΤῈ ρῥυεοϊποῦ γμοτα ἥτε ρυγῆεά {πεῖν ΠΠπ}05 
Βε της οὐ 5 ΟΙοβε, Ὀγν ὕποβα τες [βυθυηΐδη νναν5. 
ΤΗΐς ἴο {Π66 : πον ἴο {πῸ Αὐρίνεβθ᾽ 50Πη5 1 βρεᾶᾷκ. 
Υε 5141], ἕο μηδ ΤΌ, νναϑύα [5 ΘΠ 15᾽ ΤΟΥΤῚ 
Ι͂ῃ νεηρεᾶηος [Ὁ {Π6 5]αιρητου οἵ ἀδδα 91γ65. 
Του ἴῃ ἐῃν ϑἰ γε 5 βἰεδα, Αδρίδ] ειιβ,: 5Π4]Ὁ ΡῈ 
Τ ΠΕ γουῦηρ οἢϊεῦ : ἔγοτη Αθίο]α  γάθιυθ᾽ 50η, 
Ναιηδα Π)]οιηδα65 οὗ ἰδ οἷγα, 514] φουηδ. 
ὙΠ εη Ρεαγ5 γοῦν ΟΠ ΘῈ Κ5 416 βῃδαάονϊηρ, ἴαυγν ποὺ 
Τὸ ἢ} ἃ ὈγΆΖΕη- ΠΥ Θοϑοα ᾿)δηδῖα Ποβὶ 1220 
Οἱ ἐπε (δάτηδθδη βενεη-σαϊεα Πο]α. 
Βιζέεν ἴο ἔπεια, {πε ΠΟΘ᾽ ψγΠ6]05 Ὁ]]- στόν 
Τὸ οὑγεηρίῃ, ἴο 586 Κ ὑπεῖν οἰτν 564} γε δοῃλα. 
ΤῊ ἰ5. ϑ16 ἀοοῃ. “πε ΑΠευ- ον ἡ γι] 

ΗΕεἸ]ὰς 
Ναμη6 4, 5Π4}} γε Κίπα]ε βοηρ' ἴῃ ἀν ἴο "Ὲ : 
50 }} Ὑνδ ταν ταν ν 11} (ὐοα᾽ 5 ΠΕΡ 5Π4}} νὰ Ἰεδά. 

ΤΉΕΒΕΙΒ 
Ατποπὰ, Θτθοη, ἢν νους ΨΧ 1] Γ ΟΡαν : 
ΤΠ οι σι α᾽ οὐ τηῈ ἐν ον ὑπαῦ 1 τηὰν ποῖ ΕἸἹ. 
Ηΐ νν1}} Γ Ὀἱπα ἢ οδτ!ς : ον ἀο ὑποιὶ 
561 Ἰοαὰ πα Δυὶρὐ ; ἔοΥ, σγδοίοι5 ψν Π1]6 ἘΠοῖὶ τῇ 1930 
ΤῸ Αἰ θη5, 5141] να νον ϑαΐεϊν ἀν 6]}}. 

ΟΗΟΗῦΒ5 
Οη ρὲ55 ψε, Δαγαβῖιβ, ἀπα ἴα Κα οαὐῃ- Πρ 
[{πἴο ΤΠ αβοθιις ἀπά Αἴποης. Παῦ νου Π 10 γϑαυτο 
ΤΠ δῖν ἔγανα!] [Ὁ τι5, 15 τηθεῦ απὰ τἱρῃΐ. 

[Παϑιρέ ΟΜΝΈΒ. 
1 βοη οὗ Δανδαβύιβ. 

ΕΝῺ ΟΕ ΨΟΙ,. [Π 509 
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ἥς . ΒΙΟΒΑΒΡ ΟΓἿΑΥ ΑΝ Β0Ν5, ΠΙΠΜΙΤΕΡ,θἨ9Ὠ ἢ 
μεν τος ΒΕΌΝΘΨΙΟΚ ΒΙΒΕΕΤ, ΒΤΑΜΕΟΒΡ ΒΤΈΞΕΤ, 5.Ε.}΄ 
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